
PENDEREC:KI 





NARODOWA 
Rok narodzin I Founded in 1778 

Dyrektor naczelny i artystyczny I General and Artistic Director 

Jacek Kaspszyk 

= 

.. 

KRZYSZTOF PENDERECKI 

Jerzy Jarocki i Krzysztof Penderecki 

Mecenas premiery 

• n; 
PKO BANK POLSKI 

KULTURZE NARODOWEJ 

Partner premiery 
I I I 

C M S Cameron Mcl<enna 



Krzysztof Penderecki UBU REX Ubu król---
opera buffa 

w dwóch aktach z prologiem i epilogiem----
in two acts with prologue and epilogue-----

Libretto: Jerzy Jarocki i I and Krzysztof Penderecki 
według sztuki Alfreda Jarry'ego Ubu Roi,-----

based on Alfred Jarry's play Ubu Roi-----
Niemiecka wersja językowa /In the original German ____ _ 

Dyrygent I Conductor: JACEK KASPSZYK 
Reżyseria I Directed by Krzysztof Warlikowski-----

Scenografia I Designer: Małgorzata Szczęśniak 
Choreografia I Choreography: Saar Magal----

Reżyseria świateł I Lighting Designer: Felice Ross-----
Wideo I Video: Denis Gueguin ____ _ 

Przygotowanie chóru I Chorus Master: Bogdan Gola ____ _ 
Przygotowanie muzyczne solistów 

Coaching of soloists: Janina Anna Pawluk ___ __ _ 

Soliści, Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej-----
Soloists, Chorus and Orchestra of the Teatr Wielki - National Opera _____ _ 
Muzycy, Tancerki, Studenci Akademii Teatralnej, Akrobaci, Statyści _____ _ 

Musicians, Dancers, Students of the Theatre Academy, Acrobats, Extras 
-----

Prapremiera I World premiere ____ _ 
Bayerische Staatsoper, Monachium I Munich, 6 lipca I July 1991 _____ _ 

Premiera polska I Polish premiere 
Teatr Wielki, Łódź, 6 listopada I November 1993 _____ _ 

Premiera warszawska I Warsaw premiere 
Teatr Wielki - Opera Narodowa, 2 października I October 2003------

W 70-lecie urodzin i SO-lecie pracy twórczej kompozytora 
Celebrating of the composer's 70th birthday-----

and the soth anniversary of his work _____ _ 



---KRZYSZTOF PENDERECKI 

-----Krzysztof Penderecki urodził się 23 listopada 1933 roku w Dębicy. Studiował kompozycję ______ _ 
-----u Franciszka Skołyszewskiego, a następnie w krakowskiej Akademii Muzycznej u Artura ______ _ 
-----Malawskiego i Stanisława Wiechowicza. Po studiach, w 1958 roku został profesorem tej ______ _ 
-----uczelni. W latach 1966-68 byt wykładowcą w Volkwang Hochschule fUr Musik w Essen. ______ _ 
-----w 1968 roku otrzymał niemieckie stypendium w ramach wymiany studentów (DADD). ______ _ 
-----Rok 1972 przyniósł mu stanowisko rektora krakowskiej Akademii Muzycznej. W latach ______ _ 
-----1973-78 wykładał w Yale University w New Haven, a w latach 1987-90 był dyrektorem ______ _ 
-----artystycznym Filharmonii Krakowskiej. 

-----Jako kompozytor pojawił się na arenie międzynarodowej w 1959 roku podczas Festiwalu ______ _ 
-----„warszawska Jesień", gdzie zaprezentował Strofy, jeden z trzech utworów za które otrzy-______ _ 
-----mat pierwsze nagrody na li Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Kompozytorów, pozo-______ _ 
-----stałymi były Psalmy Dawida i Emanacje. W tym samym roku skomponował Tren „Ofiarom ______ _ 
-----Hiroszimy", uhonorowany nagrodą UNESCO. Utwór ten zapoczątkował pasmo sukcesó 
______ a kich dzieł, jak: Anaklasis, Pofymorphia, Fonogramy, Psalm i Pasja wg św. Łukasza, na pi-______ _ 
-----sana na zamówienie Westdeutscher Rundfunk w Kolonii dla uczczenia 700-lecia kate--------
_____ dry w Munster. Następnie powstały kolejno: Dies irae, Diabfy z Loudun - pierwsza opera, ______ _ 
-----skomponowana na zamówienie Opery w Hamburgu oraz Jutrznia, której pierwsza część ______ _ 
_____ Zfożenie do grobu miała swoje prawykonanie w katedrze w Altenbergu (1970), a druga -______ _ 
_____ Zmartwychwstanie w katedrze w Munster (1971). 

_____ Pierwsze wykonanie I Koncertu skrzypcowego Pendereckiego przez lsaaka Sterna od-______ _ 
_____ byto się w Bazylei (1977). Drugim jego dziełem operowym był Raj utracony pokazan ______ _ 
_____ po raz pierwszy przez Lyric Opera w Chicago (1978). Prawykonaniem Te Deum dyrygo-______ _ 

at sam kompozytor w Asyżu (1980), a w rok później dzieło to wykonywane było w No-______ _ 
_____ wym Jorku, Berlinie, Warszawie i Paryżu . Prapremiera Czarnej maski stała się wydarze-______ _ 
_____ niem Festiwalu w Salzburgu (1986), a jej amerykańska premiera miała miejsce rok póź-______ _ 
_____ niej w Santa Fe. W 1988 roku kompozytor otrzymał swoją pierwszą Nagrodę Grammy za ______ _ 
_____ //Koncert wiolonczelowy, nagrany przez Mścisława Roztropowicza. Prapremiera czwar-______ _ 
_____ ej opery - Ubu króla miała miejsce w Operze Monachijskiej (1991). Inne dzieła kom-______ _ 
_____ pozytora, to m.in.: Polskie Requiem, Sinfonietta, Benedicamus Domino, Koncert fletowy,, ______ _ 
_____ // Koncert skrzypcowy, Siedem bram Jerozolimy (na 3-tysięczną rocznicę Jerozolimy),, ______ _ 
_____ Hymn do św. Daniifa (na 850-lecie Moskwy), Hymn do św. Wojciecha (na 1000-lecie. ______ _ 
_____ Gdańska), Credo, Concerto grosso, Koncert fortepianowy oraz symfonie. Wszystkie one ______ _ 

_____ zdobyły międzynarodowy rozgłos i uznanie. 

_____ Od 1972 roku trwa także kariera dyrygencka Krzysztofa Pendereckiego. Występowa ______ _ 
_____ z czołowymi orkiestrami symfonicznymi Europy i Stanów Zjednoczonych. Był też pierw-______ _ 
_____ szym dyrygenten gościnnym Norddeutscher Rundfunk Orchester w Hamburgu i Mittel-______ _ 
_____ deutscher Rundfunk Sinfonie Orchester w Lipsku. Od 1992 roku pełni funkcję dyrektora ______ _ 
_____ artystycznego Festiwalu Casalsa w San Juan (Puerto Rico), a w jego ramach przewodni-______ _ 
_____ czy konkursowi The Puerto Rico International Cello Competition. W 1997 roku został sze-______ _ 



_ _ _____ fem artystycznym orkiestry Sinfonia Varsovia, od 1998 roku jest doradcą artystycznym ____ _ 

_____ __ Pekińskiego Festiwalu Muzycznego, a od 2000 roku - gościnnym dyrygentem China Phil-____ _ 

_______ harmonie Orchestra. Obok własnych utworów, dyryguje dziełami symfonicznymi twór-____ _ 
_ _ _____ ców z różnych epok. 

___ _ ___ Krzysztof Penderecki jest laureatem niezliczonych nagród artystycznych, m.in.: I, li i ____ _ 

___ ____ Ili nagrody na li Konkursie Młodych Kompozytorów ZKP (19S9), Nagrody Państwowej ____ _ 

_______ I stopnia (1968, 1983), Prix Italia (1967, 1968), Nagrody Związku Kompozytorów Polskich _ ___ _ 
_ _ _____ (1970). nagród Herdera (1977), Honeggera (1978) i Sibeliusa (1983), Premio Lorenzo Ma-_ _ __ _ 

______ gnifico (1985), Nagrody Fundacji Karla Wolfa (1987), Grammy (1988, 1999. 2001), nagród ___ _ _ 
_______ Grawemeyer Music (1992), Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO (1993) i _Best Living ___ _ _ 

_______ World Composer (2000), Nagrody Księcia Asturii (2001) i Nagrody Guardiniego (2002). 

____ ___ Otrzymał tytuły doktora honoris causa uniwersytetów w Rochester, Minnesocie, Borde-____ _ 

___ _ ___ aux, Leuven, Waszyngtonie, Belgradzie, Madrycie, Poznaniu, Warszawie, Buenos Aires, _ ___ _ 

_______ Glasgow, Krakowie, Cluj, Pittsburgu, Lucernie i Yale . Jest członkiem honorowym m.in. _ ___ _ 

_______ Royal Academy of Music w Londynie, Accademia Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie, _ ___ _ 

_______ Musika liska Akademien w Sztokholmie, Akademie der Kunste w Berlinie, Academia Na-___ _ _ 

_______ tional de Bel las Artes w Buenos Aires, Academie lnternationale de Philosophie et de l'A ~----

_______ w Bernie, Academie Nationale w Bordeaux, Royal lrish Academy of Music w Dublinie, ____ _ 
____ ___ American Academy of Arts and Letters i The Hong Kong Academy for Performing Arts. ____ _ 

_______ Posiada wysokie odznaczenia państwowe krajowe i zagraniczne_ 

______ UTWORY KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO 

------OPERY 

------Diabty z Loudun (1968-69) 

-------Raj utracony (1976-78) 

------Czarna maska (1984-86) 

------Ubu Rex (1991) 

------ WOKALNO-INSTRUMENTALNE 

-------Psalmy Dawida (1958) 

- -----strofy (1959) 

------Wymiary czasu i ciszy (1960) 

----- - Pasja wg św. tukasza (1963-65) 

------Cantata in honorem Almae Matris (1964) 

----- - Dies irae (1967) 

- - ---- - Jutrznia (1969-71) 

- -----Kosmogonia (1970) 

- ------Canticum Canticorum Salomonis (1970-73) 

- -----Magnificat (1973-74) 

Te Deum (1979-80) 

Lacrimosa (1980) 

Polskie Requiem (1980-84) 

Siedem bram Jerozolimy 1996} 

Hymn do św. Daniita (1997) 

Hymn do św. Wojciecha (1997) 

Credo (1997-98) 

NA CHÓR A CAPELLA 

Stabat Mater (1962) 
Agnus Dei (1981) 

Cheruwimskaja pieśń (1986} 

Veni Creator (1987) 

Benedicamus Domino (1992) 

Benedictus (1992) 
Agnus Dei z Versohnung Messe (1995) 

Benedictus (2002) 

-----NA ORKIESTR~ 

-----Emanacje (1958) 

-----Anaklasis (1959-60) 
-----rren „Ofiarom Hiroszimy" (1960) 

-----polymorphia (1961) 
• ------r::1,uorescences (1961) 

- ----De natura sonoris I (1966) 

-----Pittsburgh Overture (1967) 

- ----De natura sonoris li (1971) 
- ----•symfonia (1972-73) 
_____ ntermezzo (1973) 

- ----przebudzenie Jakuba (1974) 
_ ____ Adagietto z „Raju utraconego" (1979) 
_ ____ li Symfonia 
_ ____ „Bożonarodzeniowa" (1979-80) 
_ ____ v Symfonia - Adagio (1989} 

----~infonietta per archi (1990/91) 
_ ____ V Symfonia (1991/92) 

_ ____ Partita (1991) 

_ ____ ///Symfonia (1995) 

_ ____ NA INSTRUMENTY SOLOWE I ORKIESTR~ 

----~onata na wiolonczelę i orkiestrę (1964) 
_ _ ___ Capriccio na skrzypce i orkiestrę (1967) 

_ ____ Koncert wiolonczelowy (1967-72) 

_____ Koncert skrzypcowy (1967-77) 
_ _ ___ Jartita na klawesyn 

_____ i zespół kameralny (1972) 

_____ li Koncert wiolonczelowy (1982) 

_____ Koncert altówkowy (1983} 

----~Koncertfletowy(1992-93) 

li Koncert skrzypcowy 
„Metamorphosen" (1992-95) 
Concerto Grosso per Tre Cel/i (2000-01) 

Koncert fortepianowy 
„Resurection" (2002) 

NA INSTRUMENTY SOLOWE 

Capriccio per Siegfried Palm 
na wiolonczelę solo (1968) 

Cadenza na altówkę solo (1984) 

Per Slava na wiolonczelę solo (1985-86) 

Preludium na klarnet (1987) 

Divertimento na wiolonczelę solo (1994) 

KAMERALNE 
Sonata na skrzypce i fortepian nr 1 (1953) _____ _ 

Miniatury na skrzypce i fortepian (1959) 

I Kwartet smyczkowy (1960) 

li Kwartet smyczkowy (1968) 

Der unterbrochene Gedanke 
na kwartet smyczkowy (1988) 

Kwartet na klarnet 

i trio smyczkowe (1993) 

Passacaglia (1995-96) 

Larghetto (1997) 

Luzerner Fanfare na 8 trąbek 

i perkusję (1998) 
Sonata na skrzypce i fortepian nr 2 (2000) ______ _ 

Sekstet na skrzypce, altówkę, wiolonczelę,-----
fortepian, róg i klarnet (2000) 

-----1DZIEŁA KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO NA SCENIE TEATRU WIELKIEGO 

_ ____ 15 grudnia 1971 (wersja baletowa) 
_____ Przedstawienie Teatru Wielkiego 
_ ____ Sala Młynarskiego 
_ ____ Polymorphia 

_____ Nagranie: Orkiestra Teatru Wielkiego 
_____ Dyrygent: Jerzy Maksymiuk 

_ ____ Choreografia: Jerzy Makarowski 
_ ____ Scenografią: Iwo Dobiecki 

24 maja 1972 (wersja baletowa) 

Występ Rambert Ballet z Londynu 

Sala Młynarskiego 

H (Polymorphia) 

Nagranie:? 
Choreografia i scenografia : 

John Chesworth 



______ 15 lutego 1975 (wersja baletowa) 
_______ Przedstawienie Teatru Wielkiego 
_______ Sala Młynarskiego 

_______ Capriccio (per Siegfried Palm) 
_______ Nagranie: Siegfried Palm 
_______ Choreografia: Marta Bochenek 

_______ Scenografia: Marek Lewandowski 

_______ 15 lutego 1975 (wersja baletowa) 
_______ Przedstawienie Teatru Wielkiego 
_______ Sala Młynarskiego 

_______ Kwartet smyczkowy 
_______ Nagranie: Kwartet Smyczkowy 
_______ im. Grażyny Bacewicz 

_______ Choreografia: Marta Bochenek 

_______ Scenografia: Marek Lewandowski 

_______ .8 czerwca 1975 (premiera polska) 
_______ Przedstawienie Teatru Wielkiego 

_______ ,Diabły z Loudun 
_______ Dyrygent: Mieczysław Nowakowski 

_______ Reżyseria: Kazimierz Dejmek 

_______ Scenografia : Andrzej Kreutz Majewski 

_______ 12, 13, 14 czerwca 1978 (wersja baletowa) 
_______ Występy Polskiego Teatru Tańca z Poznania 

______ Stabat Mater (z Pasji według św. Łukasza) 
_______ Nagranie: Poznański Chór Chłopięcy 

_______ Dyrygent: Jerzy Kurczewski 

_______ .Choreografia: Conrad Drzewiecki 

_______ Scenografia: Antoni Zydroń 

_______ 14 stycznia 1979 
_______ (prapremiera wersji scenicznej) 

_______ Przedstawienie Teatru Wielkiego 

______ Pasja (według św. Łukasza) 

______ Dyrygent: Jacek Kaspszyk 

_______ Inscenizacja i scenografia: 

------~ndrzej Kreutz Majewski 

21, 22 września 1979 
(w ramach XXlll Warszawskiej Jesieni) 

Występy Wurttenbergische Staatsoper 

ze Stuttgartu 
Raj utracony 
Dyrygent: Ja nos Kulka 

Reżyseria : August Everding 
Scenografia: Gunther Schneider-Siemssen ____ _ 

26 kwietnia 1987 
Koncert Teatru Wielkiego 

Przebudzenie Jakuba 
Dyrygent: Robert Satanowski 

18 września 1988 (premiera warszawska) ____ _ 

Przedstawienie Teatru Wielkiego 

Czarna maska 
Dyrygent: Robert Satanowski 
Reżyseria: Albert Andre Lheureux 

Scenografia: Andrzej Kreutz Majewski 

16maja1992 
Występ Teatru Wielkiego z Łodzi 

Diabły z Loudun 
Dyrygent: Andrzej Straszyński 
Reżyseria: Marek Weiss-Grzesiński 

Scenografia : Wiesław Olko 

21listopada1993 (premiera polska) 

Przedstawienie Teatru Wielkiego 

W 60-lecie urodzin kompozytora 

Raj utracony 
Dyrygent: Andrzej Straszyński 

Reżyseria : Marek Weiss-Grzesiński 

Scenografia: Andrzej Kreutz Majewski 

25 listopada 1993 
Występ Opery Krakowskiej 

W 60-lecie urodzin kompozytora 

Ubu król 
Dyrygent: Ewa Michnik 
Reżyseria : Krzysztof Nazar 

Scenografia: Zofia de lnes, 
Sławomir Lewczuk, Krzysztof Nazar 

_____ 28 listopada 1993 
_____ Wykonanie koncertowe Teatru Wielkiego 

_____ W 60-lecie urodzin kompozytora 
-----czarna maska 
_____ Dyrygent: Mieczysław Dondajewski 

_____ 28 lutego 1995 
_ ____ (koncert charytatywny „Dla talentu ") 
_____ Występ Sinfonii Varsovia 

-----~infonietta per archi 
_____ Dyrygent: Krzysztof Penderecki 

_____ 10 listopada 1998 
_____ Koncert Teatru Wielkiego 

_ ____ W 80. rocznicę Odzyskania Niepodległości 
_____ eDeum 

_____ Dyrygent: Krzysztof Penderecki 

_____ 19 kwietnia 2000 
_____ Koncert Anne-Sophie Mutter 

_____ i Penderecki Festival Orchestra 

_____ li Koncert skrzypcowy 
_____ Dyrygent: Krzysztof Penderecki 

11 marca 2001 
Koncert Teatru Wielkiego 

Siedem bram Jerozolimy 
Dyrygent: Krzysztof Penderecki 

2 października 2003 
(premiera warszawska) 

Przedstawienie Teatru Wielkiego 

W 70-lecie urodzin 

i SO-lecie pracy twórczej kompozytora 

Ubu Rex 
Dyrygent: Jacek Kaspszyk 

Reżyseria : Krzysztof Warlikowski 

Scenografia: Małgorzata Szczęśniak 



-------------Roland Topor: jeden z projektów scenograficznych 
_____________ ,do monachijskiej prapremiery, 1991 

UBU KRÓL KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W ŻYWIOLE GRY INTERTEKSTUALNEJ Małgorzata 
-~~~----:-----;--;--~~ 

Janicka-Słysz Ubu król Alfreda Jarry'ego: „mina" gimnazjalisty za-
-~~~~-:----:--'~ 

domowiona w kulturze Jak w bajce Andersena dziecko demasku-
je nagość króla kroczącego w urojonej purpune, tak ten piętnastoletni smarkacz [Jarry] 
całej burżuazyjno-rycersko-politycznej błazenadzie kończącego się wieku, który miot 
swemu następcy zostawić tak ciężkie dziedzictwo - krzyknął swoje soczyste: 11Merdre!11 
(przez r}. Nie zrozumiano go ... [Tadeusz Boy-Żeleński] _ _ M_ł_o_d_z-ie_ń_c-zo---------

gimnazjalny wygłup Alfreda Jarry'ego (dokonany zresztą wespół z kolegami), jakim jest 
sztuka Ubu król z jakże frapującym dookreśleniem w tytule: czyli Polacy, wpisał się, chy-
ba w sposób nie zamierzony, do kanonu kultury wysokiej . Dzieje recepcji zrobiły z tej 
sztubackiej „miny", rzuconej przez zbuntowanego ucznia z Rennes nauczycielowi histo-
rii - Monsieur Herbertowi (postać tytułowego anty-bohatera jest jego stylizacją , a imię 
- deformacją: Herbert • Hebe • Ebe • Ubu; od hibou = sowa) kpiarski rachunek z histo-
rii, którą zbuntowanemu młodzieńcowi wpajano w szkole (głównie w formie przyczyno-
wo-skutkowych łańcuchów okrucieństw i śmierci) oraz z kończącego się XIX stulecia . 
Z „miny" uczyniono „meta-minę", dostrzegając w niej ukryte dno. „Jądro farsy Jarry'ego 
skrywa treść idealnej powieści, powieści-faktu" - próbuje odczytać kod Sergiusz Sterna-

Wachowiak. „Ma ona w sobie coś absurdalnie tragicznego"' . -~-----
Ubu króla zagrano po raz pierwszy w roku 1888 w teatrze marionetek na francuskiej pro-
wincji. Premiera paryska w Theatre de l'Oeuvre w roku 1896 była de facto wznowieniem, 
ale sztuka wchodziła w krwioobieg szerszy. Jarry nie był już wówczas gimnazjalistą , lecz 
artystą-dekadentem 23-letnim. Przedstawienie premierowe zaczęło się, wedle przekazu 
uczestników wydarzenia, skandalem - wywołanym inwokacyjnym Merdre! , a następnie 
potoczyło w tonie nudy. Wśród publiczności zasiedli Yeats i Mallarme, w gronie rea liza-
torów spektaklu znaleźli się Bonnard i Toulouse-Lautrec, którzy zaprojektowali maski 
i kostiumy. „Kołtun" francuski został zaprezentowaną parodią Makbeta i Napoleona, 
zrzucającą z piedestału Szekspira, wielce urażony. Jak w sztuce Ubu nadeptuje na Króla 
Wacława, tak Jarry dotkliwie nastąpił na odciski większości publiczności. Zaszokował 
i stał się w paryskim środowisku postacią kultową: wiódł życie iście cygańskie, stylizując 
się na guru ówczesnego fin de siecle'u . Jego ubiór, rozpoznawczą sygnaturę, stanowiła 

najczęściej koszula z kartonu, na której namalowany był tuszem krawat. Sam stworzył fi-
lozofię, którą - na przekór metafizyce - nazwał „ . patafizyką. Jego życiowa i twórcza teza, 
iż nie należy mówić zrozumiale (gdyż wówczas obciąża się nadmiernie umysł i deformu-
je pamięć, podczas kiedy wypowiedzi i działania absurdalne zapewniają mózgowi ko-
nieczny trening i pobudzają grę pamięci), stała się drogowskazem dla poczynań tak da-
daistów, jak i surrealistów. Wystarczy rozejrzeć się po rodzimym podwórku: specyficz-
nym humorem Jarry'ego podszyci są Szewcy Witkacego i wykarmiona Ferdydurke Witol-
da Gombrowicza. Nie wiem, czy nie można „wysłyszeć" jego śmiechu także u Stanisława 
Barańczaka , który arię Donny Elviry z Don Giovanniego Mozarta przerabia na Arię-awa-
rię, zamieniając tragedię porzuconej kobiety na dramat egzystencja I n wynika · ąc z fak
tu popsucia się kuchenki mikrofalowej„. Tak czy inacze· Ubu król 
stał się utworem-mitem: dla jednych był wygłupem, bezeceństwem i błazeństwem, inni 
przydawali mu rangę arcydzieła i ubierali w legendę. Jean Saltas w przedmowie do 
książkowego wydania (przez długi czas niedostępnego dla pokaźniejszego ciała czytelni-
czego) odnalazł u Jarry'ego: „satyryczną prostotę Arystofanesa, zdrowy rozum i soczy-



stość Rabelais'go oraz fantazję Szekspira"2
. Jean-Marie Domenach uderzył w ton profe-

------~tyczny: „Ubu król, parodia tragedii klasycznej, znamionuje renesans tragedii naszej epoki"3. 

-------'- „Rzecz dzieje się w Polsce, czyli nigdzie" - ale to metaforyczne 
„nigdzie" wymusza przecież taki, a nie inny kontekst organiczny: z Królem Wacławem 
i Królową Rozamudną, z Janem Sobieskim i Stanisławem Leszczyńskim ... wśród kmieci, 
z carem i wojną polsko-rosyjską. „Nigdzie" może oznaczać „wszędzie", lecz nie „byle 
gdzie": Polska dana w tytule, jako kraj nie istniejący wówczas na mapie, a przez to w ja-
kimś sensie tajemniczy, pociągający, niemal egzotyczny, obliguje do specyficznego kolo-
rytu lokalnego. Kiedy Ubu ze swoją bandą, typami pozbieranymi z różnych zakamarków 
świata, wyrusza (w epilogu) na poszukiwanie nowej krainy, padają znamienne słowa 
(szczyt patafizyki!), cytuję za przykładem Boya : „Ha! Panowie! Choćby był najpiękniejszy, 
to nie to, co Polska. Gdyby nie było Polski, nie byłoby Polaków!" - .-----

Postać Ubu stworzona została przez Jarry'ego na kształt patchworka: zmiksowana bru-
ta lnie z Pulcinelli, Poliszynela i Pietruszki (i jeszcze paru innych międzynarodowych figla-
rzy). poskładana z tyrana, szpicla i anarchisty, zlepiona z megalomana, tchórza i ordynu-
sa, reasumując: mamy tu „wszystko w jednym" - figurę uniwersalną, by nie rzec homo 

communis. Jarry-pantagruelista wyszydził „ królewską purchawkę" - jakby wyraził się Ta-
deusz Boy-żelenski, autor polskiego przekładu - i zadrwił tak sążniście, iż zapewnił sobie 
trwałe miejsce w kulturze. Cztery oblicza teatru muzycznego 
Krzysztofa Pendereckieg Penderecki zdaje się być w swoich ko-
lejnych dziełach zawsze gdzie indziej, niż się 90 szuka, niż się 90 ma nadzieję znaleźć ... 
[Mieczysław Tomaszewski] - Już na początku drogi twórczej Krzysztof 
Penderecki ujawnił postawę estetyczną, dla której charakterystyczne stały się zaskakują-
ce zwroty czy nieoczekiwane posunięcia . Jego twórczość „wraz z każdym nowym utwo-
rem stawia nam pytania, zmusza do refleksji, nie pozostawia w spokoju. Zadziwia, poru-
sza, porywa; niekiedy też wywołuje reakcje odwrotne, wzbudza wątpliwości, zawsze nie-
pokoi. Wymyka się ustaleniom gotowym, zmusza do rewizji wcześniej określonych po-
glądów: nie wytrzymują konfrontacji z nowymi utworami, z bezpośrednim , dźwięko-

wym doświadczeniem" - wyraził się Mieczysław Tomaszewski w roku 19814
• Nie był to 

czas sprzyjający pisaniu opery w stylu buffo, z którą nosił się kompozytor: w latach 1980-
1984 rodziło się Polskie Requiem, rok 1986 przyniósł Czarną maskę - wedle słów samego 
kompozytora : „wielki barokowy taniec śmierci, połączenie makabry i błazenady"5 . Opera 
komiczna w dwóch aktach z prologiem i epilogiem (i z instrumentalnym intermezzem) 
Ubu król ukończona została dopiero latem 1991 roku. Ale Ubu-temat, niczym idee fixe, 

przewijał się w jego twórczości od lat 60. Kompozytor dzierżył wówczas ster polskiej 
awangardy, pracując przede wszystkim w laboratorium brzmień i kolorów. W sonory-
stycznym otoczeniu, uznającym barwę za element w utworze nadrzędny i formotwór-
czy, powstała w roku 1963, zarejestrowana na taśmie, muzyka do przedstawienia Ubu 
króla w sztokholmskim teatrze marionetek. Twórca kilkakrotnie rozpoczynał następnie 
pracę nad zaplanowanym utworem: najpierw dla Opery Bawarskiej w Monachium za 
namową reżysera Gunthera Rennera, następnie dla Festiwalu Operowego w Schwetzin-
gen; na Ubu liczyła także Opera Paryska. Jednak do głosu miast homo ludens dochodził, 

w kontekście zawirowań i przemian historycznych, homo religiosus. Do Ubu króla kom-
pozytor powrócił w roku 1988, a miał już za sobą trz różne doświadczen i a teatru mu-

------~-~~-

zycznego. • Pierwsze sceniczne dzieło Pendereckie o - Diab 
-------~-~-



z Loudun (1969) - powstało w czasie bynajmniej nie operowym. Cztery lata po Pasji we-

dfug św. Łukasza artysta wykonał kolejną zdradziecką woltę, zabierając się za gatunek 
w opinii awangardystów wyczerpany, uchodzący za ostoję konserwatyzmu, o nowym 
kształcie którego dopiero wówczas w środowisku rozprawiano. Diabfy, określone pojem-
nym mianem opery, łączą elementy dramatu muzycznego z elementami oratorium, wpi-
sując się tak w nurt teatru ekspresjonistycznego (blisko im pod wieloma względami do 

Wozzecka Berga), jak i w poetykę moderny. - • W Raju utraconym 
(1978). nazwanym sacra rappresentazione, Penderecki zinterpretował muzycznie epicki 
poemat Johna Miltona. Znaczący dla kultury temat zrealizował z postromantycznym 
rozmachem, godnym Brucknera, Wagnera i Richarda Straussa, z temperamer:item dra-
maturga-symfonika. W kulminacji odzywa się Bachowski chorał, odsłaniający charakte-
rystyczną dla kompozytora strategię suspensu. Cytat odsyła do uniwersum kultury, ale 
zostaje zarazem „wchłonięty" przez indywidualny język muzyczny Pendereckiego. 

-------,- • W Czarnej masce (1986) twórca sięgnął po mało znany późny 
dramat Gerhardta Hauptmanna, w którym to co surrealistyczne odczytał, swoim zwy-
czajem, na sposób realistyczny. ów thriller, o symbolicznej wymowie, rozwija się za spra-
wą intensywnej i ekspansywnej muzyki w rytmie wirującego i wciągającego wszystkich 
tańca śmierci . Z nadmiaru i przepychu muzycznego wyrazu emocje sięgają punktów gra-
niemych. Czarna maska jest majstersztykiem ucieleśnienia idei „muzyka z muzyki" - po-____ _ 

przez cytaty i aluzje, reminiscencje, kontynuację i kontrapunkty. - L----
W kontekście przypomnianej teatralnej triady, sztuka Jarry'ego - jak pisze Regina Chło-
picka - „dawała Pendereckiemu okazję do odrzucenia stylu wysokiego, wyzwolenia się 
spod presji tematów, znalezienia ironicznego dystansu do tradycji muzycznej i twórczej 
zabawy w świecie nie na serio"6• Do czołowych postaci, wykreowanych przez kom pozy-
tora: Grandier'a i Joanny, Adama i Ewy, Benigny i Burmistrza Schullera dołączyła jakże 
odmienna para - Ubu i Ubica. Ubu król Krzysztofa Pendereckiego: 

spr(rrr)ośność pochwalona i upoetyzowana 

owoce, deser, sztukamięs, bulwy, kalafiory na grównie1• [Ubu król, akt 1, scena 3) 

Cafy tekst Ubu króla jest w gruncie rzeczy wielką zabawą. Trudno doszukiwać się gtęb-
szych myśli i wartości w utworze pisanym przez ucznia jako satyra na profesora. Ale na-

wet Scheisse może inspirować! Jest to jakby zejście z piedestału i obsiusianie go. W petni ____ _ 
świadome i ze wszystkimi konsekwencjami.[Krzysztof Penderecki] 

Operowe libretto, bazujące na przekładzie niemieckim, przygotowane zostało przez 
kompozytora we współpracy z Jerzym Jarockim. Źródłem tekstu stał się nie tylko Ubu 

król czyli Polacy, ale także dwie części skompletowanej przez Jarry'ego Ubu-tetralogii : 
Ubu skowany oraz Ubu na wzgórzu (nie wykorzystano jedynie Ubu rogacza). Premiera 
opery odbyła się w Monachium 6 lipca 1991 roku - na otwarcie Monachijskiego Festiwa-
lu Operowego. Ubu wyreżyserował August Everding, scenografię i kostiumy zaprojekto-
wał Roland Topor, muzyczne kierownictwo sprawował Michael Boder. W Polsce Ubu król 

doczekał się dwóch inscenizacji w tym samym jubileuszowym dla kompozytora roku 
1993: w Teatrze Wielkim w Łodzi (premiera 6 listopada) w reżyserii Lecha Majewskiego, 
ze scenografią Franciszka Starowieyskiego, pod batutą Antoniego Wicherka, i w Operze 
Krakowskiej (premiera 22 listopada) w reżyserii Krzysztofa Nazara, ze scenografią Zofii 
de lnes, Sławomira Lewczuka i Krzysztofa Nazara, pod muzycznym kierownictwem Ewy 
Michnik. Spektakl w warszawskim Teatrze Wielkim - Operze Narodowej nastaje dekadę 

Krzysztof Penderecki w czasie prób do monachijskiej prapremiery, 1991 



óźnie", do isu·ąc t m sam m do olskie· triad . _W:.:__:::U:..:b:::u~kr:..:ó:.:.:lu:_ ____ _ 
Krzysztof Penderecki wszedt w styl Jarry'ego: sam wyznat, iż zakpit w tym utworze z kia-
syków gatunku i z siebie samego. Ale wpisując się w „ miniastą" poetykę autora-szydercy, 
podmienit dosadność stawnego humoru muzyczną, z ducha francuską, finezyjnością 
wokalnych i instrumentalnych ansambli, z których w istocie skrojony zostat jego utwór. 
Przeczytat Jarry'ego z perspektywy kuszącej, smakowitej, zapraszającej do pobuszowa-
nia po catej historii muzyki i zapuszczania się w rozmaite epoki i style. Poetyka makabry 
i wulgarności , zniewalająca poetę, zastąpiona zostata w muzyce przez poetykę humoru 
- czasami rubasznego, ale odciążonego od zadanej mu fascynacji brzydotą i okrucień-
stwem. Jarry w wydaniu Pendereckiego otrzymat pewną lekkość bytu i tym samym zo-
stat w jakimś sensie zdrowo sparodiowany. Jak zauważa Andrzej Chtopecki : „Penderecki 

wato przede wszystkim komponowanie w cudzych stylach, pisanie muzyki czerpiącej 
szczodrze już z tej zaistniatej, obecnej i rozpoznawalnej w kulturze. Wyznat, iż „ociera 
się" w tym dziele o innych twórców, nie stosując wszak cytatów, lecz podszywając się 
pod znajome idiomy. Pokusa wykorzystywania rozmaitych stylistyk byta dla niego za-
wsze nie do odparcia. W tym sensie Ubu król jest inter-tekstem, odsyta bowiem do in-
nych tekstów kultury (czytaj: dziet), a jego odbiór jest rodzajem inter-lektury. Strategia 
odbioru przypominać wręcz może detektywistyczne tropienie operowych cliches, zado-
mowionych i rozpanoszonych w języku muzycznym Ubu króla, mato tego - swoiście 

przezeń zinterioryzowanych. Gestem zręcznego majsterkowicza, kompozytor wybrat co 
smaczniejsze kąski z operowej biblioteki (Kisiel -prześmiewca użytby raczej określenia -
operowy „bufet"„ .), dodat doń sprawdzone ingrediencje z wtasnej kuchn i i utworzyt 
z tych komponentów, rozmaitego pochodzenia, dobrze zorganizowaną catość. Hotdując 
przy tym zasadzie symetrii, nadat jej ksztatt gramatycznie poprawnego tuku formalnego 

mot wom i estom. W barwn m intertekstualn m roz ardiaszu 'est zatem metoda. 
------~ 

Pode.mu· c r kawie rzucon rzez Pendereckie o, zabawm 

się w wyśledzenie choć kilku neoretorycznych chwytów operowych, gestów znaczących 
i figur skądinąd znanych, ujawniających się na różne sposoby w tkance dźwiękowej Ubu 

w stron „x"), o rzez mot w r miczn cz s ee ficzn rodza· faktu , o rzez kolor t ____ _ 

tonaln i orkiestrow , wreszcie - o rzez kate ori eks res.i9
• 

Pieśń żeglarska „Volle Kraft voraus! Werft den Anker aus ... !", występująca w prologu i epi-
logu, funkcjonująca na prawach motywu przewodniego romantycznej wędrówki Ubu 
i jego bandy, przywotuje chór żeglarzy z Ili aktu Holendra tutacza Richarda Wagnera. 
Z kolei wielka parada, wieńcząc akt I, podczas której następuje zagtada rodziny królew-
skiej i Ubu-uzurpator przejmuje wtadzę, odsyta do finatu I aktu Don Giovanniego Wol-
fganga Amadeusa Mozarta, w którym splatają się z sobą trzy różne tańce. Penderecki 
wykorzystat efekt symultanicznej zabawy i w misterną strukturę - z muzyką poza sceną 
(instrumentalna banda) - wplótt triumfackiego poloneza rodem z trzeciego, „polskiego" 

aktu Borysa Godunowa Modesta Musorgskiego. Intonacje rosyjskie i uśpiewn ione „ska-
zanija" (wzorowane na intonacji i melodii języka mówionego), przypominające Musorg-

Mozarta, Rpssiniego i Donizettiego. Królowa Rozamunda wywodzi się z Mozartowskiej 
linii kobiet wysoko urodzonych, którym nieobcy jest ból istnienia, problemy rodzinne 
i dylematy damsko-męskie - na serio. Jej praprzodkinie to z pewnością Hrabina z Wesela 
Figara i Donna Anna z Don Giovanniego, choć w drzewie genealogicznym ma z pewno
ścią i Łucję z Lammermooru Donizettiego. - Mozart - być może dlatego, 
iż opera byta dla niego „przed wszystkim" - odzywa się w groteskowej koloraturze Ubi-
cy, odbijającej się echem (a raczej : czkawką) wirtuozowskich popisów Królowej Nocy 
z Czarodziejskiego fletu. Ubica rozpoczyna frazę dumnie i ambitnie, iście po Wagnerow-
sku (czy: Straussowsku), prowadząc karkotomną niekończącą się melodię (jeśli w ogóle 
w tym przypadku można mówić o melodii) i - zapominając się w górnym rejestrze - bez-
piecznie ląduje na kadencj i a la Mozart czy Rossini. Dobrym przyktadem wokalnego po-
pisu Ubicy jest quasi-cadenza w pierwszej scenie z I aktu; notabene ironicznie sprowa-
dzona następnie „w dót" humorystycznym pasażem klarnetu solo. Wchodzenie w prze-
korny dialog instrumentów z gtosami to rys typowy języka muzycznego Ubu króla. Ironia 
sięga zenitu, kiedy nostalgiczna reminiscencja „pięknego śpiewu" (w tradycji synonimu 
przecież opery) staje się w epilogu udziatem ... pity. -r-W~p~a_rt_i_i U- bu- .-------

podobnie jak i Ubicy, przeważają frazy poszarpane, ze skokami o dużej rozpiętości , po-
traktowane bardziej na sposób instrumentalny, aniżeli wokalny. Wyziera z nich nie tylko 
sparodiowane i zdeformowane wtoskie b{rrr)elcanto, ale i metrorytmiczny nerw Igora 
Strawinskiego i Carla Orffa. - Postacie z Ubu-bandy - Bordure 
(Bardior), Pile (Pita), Cotice (Kotys), Giron (żyron) oraz Chamy (Najemnicy) - wypożycza-

ne z Opery za trzy grosze Kurta Weilla, terminujące wcześniej w songach u Bertolta 
Brechta - porywają się często na styl Giuseppe Verdiego, którego Falstaffa Krzysztof Pen-
derecki określit mianem arcydzieta opery komicznej. Okraszają go rubasznością, przery-
sowują (czasami zamierzenie niezdarnie) gesty, uciekają od śpiewu w parlando, skandu-
jąc motywy i ze znajomej operowej retoryki czynią nowomowę.------
Intertekstualność wkradła się także, co naturalne ze względu na prowadzoną grę kon-
wencji i skojarzeń, w taski języka dźwiękowego. Na jego gruncie zderzane są tradycyjne 
tonacje dur-moll (wzięte jakby w ironiczny nawias) z a-tonacyjnymi i a-tonalnymi kom-
pleksami dźwięków, dawno już wyzwolonych z pęt systemowych; prowadzone są sche-
rzowe igraszki z chromatyką - w czym wydatnie pomagają instrumenty dęte wsparte 
kolorystycznie przez perkusyjne. Pasma brzmień quasi-symfonicznych, najczęściej będą-
ce domeną smyczków, zapisane w katalogu figur instrumentalnych kompozytora, napo-
tykają na swe przeciwieństwa w postaci kapryśnych pasaży instrumentów wytamują-

cych się z orkiestry, przebiegających w drobnych wartościach rytmicznych, niczym krót
kie kaskady śmiechu. - Continuum dramaturgiczne budowane 
jest z różnego rodzaju kontrastów. W inter-akcję wchodzą odcinki post-sonorystyczne, 
zorientowane na jakość samego brzmienia, i kontrapunktyczne, w których faktura za-
gęszcza się wedtug wzoru przeimitowania: rzucony prosty motyw podejmują kolejne 
gtosy i instrumenty, aż do osiągnięcia kulminacji w tutti i. We fragmencie sceny czwartej 
z I aktu, w której Ubu-banda postanawia zamordować Króla Wactawa, a Ojcu Ubu marzy 



się korona polska, imitacyjno-ruchowe uaktywnienie przestrzeni dźwiękowej odnosi do 

laryzmami (nie mylić z wulgaryzmami). I dzięki temu powstaje - komiczne materii splą-
tanie i pomieszanie. Penderecki paracytuje i odsyła, bierze w nawias i przedrzeźnia, 
wtłacza w uświęcone tradycją formy elementy groteskowe, gdyż najwyraźniej bawi go -
najczęściej przewrotne, czasem nawet sarkastycznie pokorne - przemawianie wieloma 
językami i postępowanie w duchu przekory. Żonglując operowymi puzzlami, prowadzi 
grę tak z reprezentantami tradycji opery. jak i z odbiorcą. Stare gesty i chwyty wytrącone 
zostały z macierzystego kontekstu i zderzone z innymi, również tymi obcymi, zyskały na 
komizmie poprzez osadzenie w przestrzeni nowej, zaskakującej. Nie ma wątpliwości co 
do tego, iż Ubu król powstał w oparciu o zmyślny (raczej nie spiskowy) scenariusz inter-
tekstualny. Warto podkreślić, iż jego autor - naśladując i parodiując poprzedników - nie 

MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ 
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UBU - NASZ SKANDALICZNY SOBOWTÓR Małgorzata Sugiera -~-----
To prawda, Ubu króla Alfreda Jarry'ego bardzo łatwo lekceważąco odsunąć na daleki 
margines sztuk mało poważnych i poważanych. Bo czyż można inaczej (zwłaszcza w Pol -
sce) traktować utwór, którego akcja rozgrywa się „w Polsce, czyli nigdzie"? Nie chodzi 
przecież o uqiwersalne „Nigdzie" z filozoficznej przypowieści, graniczące - na przykład -
z Nibylandią Leszka Kołakowskiego, który jak nikt inny baśniowym paradoksem potrafi 
dotknąć tego, co najbardziej rzeczywiste. „Nigdzie" Jarry'ego rozciąga się na przeciwnym 
biegunie; biegunie sztubackiego wygłupu i bezpardonowej drwiny ze wszystkiego, co 
tak dro ie klas cznemu imnazjum (z dzieł klasyków, dobrego wychowania i scenicz
nych zasad od owi edniości) . Co więcej , szkol n rodowód swe o 
dramatu Jarry mocno podkreśla , nawet wbrew faktom. Dlatego w podtytule dodaje, że 
ściśle odtwarza on wersję przygotowanego przez uczniów spektaklu teatru marionetek. 
Tymczasem zarówno świadkowie, jak historycy teatru zgadzają się co do tego, że tamten 
zaginiony bezpowrotnie tekst nie miał wiele wspólnego ze znanym nam Ubu królem, 

a imię Ubu wymyślił Jarry dopiero pięć lat póżniej . Lecz jeśli autor wbrew faktom każe 
wierzyć, że oglądamy sztubackie dowcipy, to ma swoje powody. Inaczej niż wielu poważ-
nych i poważanych w idzów dobrze pamiętał bowiem morał tej baśni Andersena, w któ-
rej tylko dziecko odważyło się publicznie wykrzyknąć, że król jest nagi. Z podobnego 
dziecięcego oburzenia wobec obłudy, zadęcia i tchórzostwa dorosłych zrodził się także 
Ubu król. I nic lepiej o tym nie świadczy niż komentarz, jakim Jarry opatrzył reakcję pary-
skiej publiczności w czasie słynnej prapremiery na scenie Theatre de l'Oeuvre 10 grudnia 
1896 roku. Wtedy właśnie, już pierwsze słowo z ust grającego tytułowego bohatera Fir-
mina Gemiera, które Boy-Żeleński tłumaczy jako „grrówno" bądź „grówno", wywołało 
trwające kilkanaście minut prawdziwe pandemonium na widowni, a burzliwe protesty 
powtarzały się po każdym kolejnym z trzydziestu trzech „merdre". „ I to wcale nie takie 
dziwne - podsumowywał Jarry - że publiczność kompletnie zgłupiała na widok swego 
skandaliczne o sobowtóra, które o dotąd ·eszcze nikt nie odsunął ·e· przed ocz w ca-______ _ 
łe· okazałości ". Kim zatem ·est Ubu, nasz „skandaliczn sobowtór"? 
Sam J_arry pisze wprost o Ubu: „Z trzech dusz, które wyróżnia Platon: głowy, serca 
i wnętrzności, jedynie ta ostatnia nie pozostała w nim w stanie embrionalnym". Dlatego 

najbardziej charakterystycznym atrybutem Ubu jest jego „gidouille" („kałdun", „ban-
dzioch" czy „ kałdulia" ) . Jarry używa jednak tego neologizmu w sposób, który każe w „gi-
douille" zobaczyć coś więcej ponad opasły brzuch, domagający się wciąż napełnienia . 

Ubu to rodzaj pochłaniająco-wydalającej pompy, tak w sensie dosłownym, jak metafo-
rycznym. I jest to w pewnym sensie samoregulujący się mechanizm, gdyż największym 
hamulcem dla nadmiernych apetytów Ubu jest on sam, a raczej jego strach przed raza -
mi ze strony innych. Lecz strach nie prowadzi wcale ku odkryciu dobrodziejstw umowy 
społecznej , jak naiwnie myślał kiedyś światły Rousseau; jedynie wzmaga jego okrucień-
stwo. Dlate o Ubu - bardzo trzeźwo - stara się inn eh w eliminować, zanim staną się 
dlań za rożeniem. Widać to klarownie · uż w otwiera · ące · dra

mat scenie, kiedy Ubu postanawia zabić króla Wacława i zagarnąć polską koronę. Jego 
ambicje nie sięgają jednak dalej niż wygodne posadzenie zadka na tronie, zafundowanie 
sobie wielkiej kapoty po same pięty, tryndanie się karocą po mieście i napchanie brzucha 
do syta prostackim jadłem . Władza w Ubu królu nie zaspokaja bowiem ani (nawet nie-
zdrowych) ambicji , ani nie uszlachetnia (nawet czarnej jak noc) duszy. Nie daje nawet 



(wątpliwej) przyjemności rządzenia innymi. Zdobycie polskiego tronu wydaje się zatem 
jedynie realizacją zachcianki, wykorzystaniem sposobności do tego, by z możliwie naj-
mniejszym wysitkiem robić to, co robić się zwykto - jeść ponad miarę i spać, czyli spokoj-
nie przeżuwać. Lecz to nie zewnętrzne okoliczności przymuszają Ubu do dziatania, gdyż 
nie ma on w sobie bierności typowej dla schwytanych w putapkę późniejszych bohate-
rów dramatu absurdu. Ubu nie należy do gatunku tagodnych roślinożerców. Jest - jak 
sam z nieskrywaną dumą podkreśla - normalnym cztowiekiem, czyli posiada zdrowy 
rozsądek, zdolność logicznego myślenia i przewidywania, a wszystkie te cechy każą mu 
już dzisiaj mieć na wszelki wypadek więcej, niż potrzeba. A najlepiej od razu wszystko. 
I ta pazerność sprawia, że Ubu - posadziwszy na królewskim tronie gruby zadek - rządzi 

się nie gorzej niż Ryszard Ili Szekspira. - Znajomymi dla widzów 
echami sztuk Szekspira rozbrzmiewa cata akcja Ubu króla (już tytut świadomie odsyta do 
tragedii Sofoklesa Edyp król). Najpierw Ubica podsuwa mężowi pomyst zabicia króla, 
niby sama Lady Makbet; potem sojusznicy Ubu - jak spiskowcy w Juliuszu Cezarze- przy-
sięgają uroczyście „porządnie zabić króla", a nieletni Byczystaw jak Hamlet obiecuje du-
chom przodków pomścić śmierć ojca, kiedy okrzyki „Niech żyje król Ubu!" kończą akcję 
li aktu. Zgodnie z szekspirowskim modelem rozwijają się też zdarzenia w kolejnym akcie, 
który przedstawia okrutne rządy króla Ubu i zarazem każe przeczuć ich rychty kres. I rze-
czywiście, koto fortuny się odwraca. Poddani wyganiają Ubicę z Warszawy, a Ubu ponosi 
klęskę na polu bitwy i ledwo uchodzi z życiem ze spotkania z niedźwiedziem, który zaplą-
tat się tu zapewne z Opowieści zimowej. Ubu i Ubica spotykają się przypadkiem w V ak-
cie i z garstką wiernych Palotynów wsiadają na statek, by - zręcznym manewrem orni-
nąwszy Elsynor - wyruszyć na podbój pięknej Francji. To szczęśliwe dla Ubu rozwiązanie 
musi zaskoczyć widzów, czekających na finat godny szekspirowskiej tragedii. Tymczasem 
w Ubu królu nie ma miejsca na akt przywrócenia spotecznego i kosmicznego porządku . 

Obraz ptynącego statku, podobnie jak przypominane co jakiś czas wcześniejsze pa nowa-
nie Ubu na tronie Aragonii, podkreśla podstawową cykliczność jego przygód i realność 
zagrożenia, jakie nadal stanowi. Dość uświadomić sobie, że z odlegtej (czy wręcz nieist-
niejącej) Polski statek ptynie wprost ku francuskim widzom, z myślą o których Jarry pisat 
swoją sztukę. Wkrótce będą mogli się na niego natknąć za rogiem każdej paryskiej ulicy ... 

-----~-Choć pazerności Ubu wystarczyłoby z pewnością na to, żeby 
sprawdzit się w wypożyczonym od Szekspira scenariuszu zbrodni, to trudno go nazwać 
wspótczesnym Ryszardem Ili czy Makbetem. I to wcale nie dlatego, że dziata z pobudek 
nazbyt niskich i niegodnych, ale gtównie dlatego, że jest do gtębi duszy prymitywny 
i gtupi. Skąd jednak bierze się to wrażenie zwierzęcego wręcz prymitywizmu, skoro Ubu 
dzielnie radzi sobie i z polskim królem, i z podatkami, i nawet z niedźwiedziem? Przede 
wszystkim stąd, że nie posiada tej podstawowej umiejętności, bez której nie może się 
obejść żaden z tradycyjnych bohaterów - umiejętności sprawnego wtadania językiem . 

Tak Ryszard Ili, jak Makbet mieli nie tylko wolność wyboru między dobrem a ztem, ale 
również potrafili się ze swoich wyborów ttumaczyć. Wyktadali je zarówno w monolo-
gach, które jedynie publiczność wtajemniczaty w przygotowywaną strategię, jak też w 
stownych potyczkach ze swoimi antagonistami. Jarry, owszem, pozwala nawet monolo-
gować i Ubu, i Ubicy, ale za każdym razem umiejętnie opróżnia tradycyjną formę z przy
pisanych jej sensów. - W catym dramacie język nie spetnia swojej 
podstawowej funkcji . Zamiast stużyć jawnie komunikacji między postaciami, a skrycie 



komunikacji między sceną a widzami, ogranicza się do funkcji cielesnego symptomu. 
Staje się oznaką gniewu bądź strachu na tej samej zasadzie, na jakiej dreszcze sygnalizu-
ją trawiącą organizm gorączkę . Dlatego marionetkowości Ubu aktor nie musi nawet 
szczególnie akcentować sztywnością ruchu i kanciastym gestem. Istnieje ona już w sa-
mym punkcie newralgicznym dramatu: w sposobie funkcjonowania języka jako ciele-
snego tiku. W Almanachu Ojca Ubu, w komentarzach pod zapożyczonym i jakże cha rak-
terystycznym tytułem Wyznania dziecięcia wieku, Ubu w znaczący sposób się z tego tłu-
maczy: „Piszęfynanse i oszy, bo mówięfynanse i oszy, a przede wszystkim dlatego, żeby 
wyraźnie zaznaczyć, że chodzi o fynanse i oszy, specyficzne, osobiste, takiej jakości i ilo-
ści, jakiej nikt inny nie posiada oprócz mnie". Ubu i język, jakim się posługuje, to zatem 
jedno i to samo, gdyż mówienie stanowi dlań taki sam bezpośredni produkt jego ciele-
sności,jak pot i ślina . I jak pot i ślina nie daje się w pełni poddać ani wewnętrznej kontro-
li rozumu, odpowiadającego za powodzenie zbrodniczych knowań, ani zewnętrznym na
kazom obyczaju czy dobrego wychowania. -Język wciąż się Ubu 
wymyka, wynaturzając się jak u małego dziecka w nonsensowne, komicznie deformacje, 
czy ewidentnie niewłaściwe użycia słów, w absurdalne połączenia frazeologiczne, w za-
pożyczone nie wiedzieć skąd archaizmy, czy - płynącą wreszcie swobodnie - kaskadę 

przekleństw i pomstowań. Dlatego pod pewnym względem Ubu, choć nie Biblia stanowi 
jego podstawową lekturę, przypomina bohatera dramatu Buchnera Woyzeck, którego 
Jarry oczywiście nie mógł znać, gdyż został wydany z niemal stuletnim opóźnieniem do-
piero kilkanaście lat po premierze Ubu króla . Nieumiejętność nazwania niepokojących 
zjawisk zewnętrznego świata i wyrażenia wewnętrznych emocji za pomocą kulawego 
języka prowadzi w przypadku prostego żołnierza Woyzecka do tragedii. Jarry natomiast 
ilustruje prawidłowość inną. Pokazuje czarno na białym, że - wbrew twierdzeniom filo-
zofów - prawda nie wiąże się wcale z umiejętnością jej precyzyjnego ujęcia w słowa. 
Prawda należy do benefisów tego, kto ma władzę i z łatwością potrafi dekretować po-
ręczne mu przekonania i sądy. Głupota Ubu okazuje się zatem jedynie kwestią tła, do ja-
kiego go przymierzamy. To prawda, Ubu nie rezonuje, nie układa podstępnych strategii, 
nie gra w podwójne gry jak bohaterowie tradycyjnych dramatów. Posiada jednak in-
stynktowny zapewne zmysł wykorzystywania każdej nadarzającej się okazji do tego, aby 

urządzić się jak najwygodniej i jak najsz bciej „zafundować sobie niestrawność z przeje-
--------~-

dzenia". Z równym zapałem pochłania Ubu postawione na stole ___ ______ _J 

potrawy, nim jeszcze przyjdą na bankiet zaproszeni goście, co wpycha do swojej „kiesze-
ni" kolejne stosy pieniędzy i stawiających opór podatników. Jarry portretował go wielo-
krotnie na różnego rodzaju rysunkach, grawiurach i litografiach. Zawsze - niby chrześci-
jańskiego świętego - z atrybutem w formie spirali, który miał umożliwić jego identyfika-
cję. Ale spirala, tyleż przyjęty powszechnie symbol nieskończoności, co - częsty przede 
wszystkim w średniowiecznej ikonografii - graficzny znak ludzkich wnętrzności, to tak-
że emblemat Ubu, odzwierciedlający jego prawdziwą istotę . Bowiem bohater Jarry'ego 
to nie jedna z wielu komediowych postaci, która wciela na scenie jakąś dającą się we 
znaki ludzką wadę, by ją śmiechem widzów napiętnować. Ubu zdaje się raczej prym i-
tywnym bóstwem kosmicznej anihilacji i codziennego aktu spożywania; bóstwem pra-
gnienia, co nie chce znać żadnych granic w zaspokajaniu swoich apetytów. Niby wielka 
czarna dziura pochłania całą materię, która znajduje się w jego zasięgu i „sobie idzie". Jak 
wielka czarna dziura przypomina więc Ubu istotę przewróconą na nice tak, by jej dusza 
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stała się zewnętrzna jak noszone jako emblemat ubranie. By- miast stanowić trudną do 
~----

zgłębienia tajemnicę - stała się łatwa do rozszyfrowania jak cielesny tik.-~----
„ Dusza to tik" - pisał Jarry. I dodawał: „A jeśl i postacie pokazują się nam jako maski, nie 
zapominajmy przy tym, że postać jest tylko maską . Jejfatszywe oblicze to oblicze praw-
dziwe, ponieważ tylko jej właściwe". Tym samym Ubu znajduje się też na antypodach po-
staci ze współczesnych Jarry'emu sztuk Maeterlincka czy innych symbolistów. Oni ucie-
kali się do marionetki jako symbolu człowieka, by ocalić głębię jego duszy przed wulga-
ryzującą, indywidualne tajemnice sceniczną konkretyzacją. Jarry wręcz przeciwnie: trak-
tuje marionetkę jako maskę, która bez pardonu wydobywa na jaw to, co jednostka 
skrzętnie ukrywa jako swoje indywidualne cechy, a także - co nawet ważniejsze - rów-
nież to, co społeczność chce, by pozostało ukryte jako rysy uniwersalne ludzkośc i. Wbrew 
bowiem dominującym przekonaniom o niepowtarzalności ludzkiej jednostki, Jarry kła-
dzie nacisk na to, co w naszych zachowaniach - jak byśmy dziś powiedziel i - performa-
tywne, czyli wciąż powracające w takim samym kształcie, a więc zarazem podatne na 

śmiech, bo automatyczne i mechaniczne. - Ubu król nie wyrósł 
wcale z moralizatorskich zapędów Jarry'ego. I nie ma wiele wspólnego z napominającym 
grzeszników lustrem barokowym, które dzisiejszej piękności ukazuje jej jutrzejsze 
zmarszczki. Ubu król to raczej magiczne lustro złej macochy z baśni o Królewnie Śnieżce, 

które uparcie podsuwa nam przed oczy obraz tego, co jako potomkowie Kartezjusza da-
remnie próbujemy ukrywać . Nazbyt bowiem kojarzy się nam ze zwierzęciem, od którego 
człowiek za wszelką cenę stara się odróżnić, oraz z bezwzględnymi prawami natury, jakie 
tak bardzo chcielibyśmy w pełni podporządkować nauce. Tym samym spod osłony błahej 
farsy wyłania się całkiem poważna diagnoza postawiona końcem XIX wieku także cywi-

lizacji początku wieku XXI. A może nawet bardziej naszej niż ówczesnej ... -~---
Kłopot oczywiście w tym, że nadal nie bardzo umiemy (zwłaszcza my, Polacy) o sprawach 
serio mówić aż w takim kpiącym stylu buffo. Nic jednak nie pomoże kurczowe zamyka-
nie oczu. Już po prapremierze sztuki Jarry'ego jeden z paryskich recenzentów daleko-
wzrocznie pisał : „Pojawiła się przed nami postać, stworzona przez ekstrawagancką i bru-
talną wyobraźnię mężczyzny, niemal dziecka. Ojciec Ubu istnieje. ( ... )Już się go nie po-
zbędziecie ; będzie was prześladował, będzie zmuszał bez litości do pamiętania o tym, że 

był, że jest". Dlate o w każde ' chwili Ubu może porzuc i ć myśl o pięknej Francji i, po raz 
-----

kolejny, zręcznym manewrem wyminąwszy Elsynor, zawrócić swój statek do Polski. 
MAtGORZATA SUGIERA 
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Krzysztof Penderecki UBU REX ubu król 

Opera buffa w dwóch aktach z prologiem i epilogiem 
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AKT PIERWSZY UBICA Doprawdy? Byłbyś więc zadowolony ze swego losu? w nieskończoność! Krwawą kaszankę jadać, Naje mnika mi i dodatkowo Gość 1 . i Gość 2., później Ubu, 
karetą rozjeżdżać sobie ... Ubica i Posłaniec od króla . 

PROLOG. W DRODZE DO POLSKI UBU Na mą zieloną ... grówno! Mój los jest piękny, 

Na t vlnym olanie żaglowiec. Na pokładzie parę postaci. moja pani. Czyż nie jestem UBU Gdybym został królem, NAJEMNICY, 

Śpiew z oddali. kapitanem dragonów ... gdybym został królem ... DWAJ GOŚCIE Ach, ach, co za żarcie! 
śmiech Ubicy. Rozkazałbym Och, padnę zaraz z głodu. 

UBU, ... adiutantem króla Wacława ... żeby mi wielką, ale to ... wielką uszyto kapuzę! Tapioka! 

UBICA, śmiech Ubicy. 
-

Dokładnie taką, jaką miałem w Aragonii, zanim mi ją Żurek, 

NAJEMNICY Heja hej, heja hej! ... odznaczonym Złotym Krzyżem Zasługi dla Dworu ukradli Hiszpapie, złodziejskie nasienie ... flaki, 

Cała naprzód pedź! i eks-królem Aragonii? pyzy, 

Zerwij kotwic więź! śmiech Ubicy. UBICA I zażądałbyś też parasola, i wielkiej kacabai! knedle, 

Płyńmy wiec, płyńmy wiec, Czego byś chciała jeszcze? Kacabai długiej ... do samej ziemi! ozory! 

miliony węzłów, miliony węzłów, I polski bigos 

miliony mil na 2odzine. UBICA Wstyd! Były król Aragonii, zadowala się UBU Czy można się oprzeć tak strasznej pokusie? i groch z kapustą, 

Gdy niedzielne słoneczko nas budzi, dowodzeniem garstką konusów, z kozikami? kaczy kuper, 

pedzimy tam, Tak, garstką brudnych konusów z kozikami! UBICA Aaaaaaaa .. . bycze jaja, 

2dzie wśród samych zacnych ludzi Zamiast ustroić swoją pałę polską koroną? pasztet z mózgu, 

ga~imy sie znów, UBU Nie! Ja, kapitan dragonów ... kiszka krwawa, 

jak z móz2ów leci szlam! UBU Nie rozumiem, ni w ząb! miałbym zabić króla? kupry białe ze śmietaną, 

Ach, co to za fraida, Nigdy! Raczej zginę! kupry w cukrze, z bitą pianą. 

frajda, frajda, frajda! UBICA Boś jest głupi, jak głąb! 

Ach, co to za fraida! UBICA Chcesz dziadować do końca życia? UBICA Ach! 
UBU Na mą świeczkę, suko, 

król Wacław żyje, szczęśliwie dość. 
-

UBU Ach, ach! UBU Cisza, basta. 

SCENA 1. lOŻE PAŃSTWA UBU A gdyby umarł, czyż nie ma całej chmary dzieci? Grówno! I sądzę, że dość. 

Ubu i Ubica śoia. Oboie drecza koszmary senne. Odwraca się plecami do Ubicy. 
-

UBICA Biedny jak mysz kościelna, ojczulku? Nie jestem chińskim cesarzem, by taki lux, 

Ubu chrapie, burczy i pojękuje. Ubica mu sekunduje, Ubica ostrożnie, pojednawczo drapie go w plecy. rzucać na stół, każdego dnia . 

tworza duet. Ubu wvkonuie gwałtowane ruchy UBU Ach! 

i wykrzykuje przez sen. UBICA A któż ci broni wyrżnąć tę całą rodzinę? UBICA Niestety, nikim nie jesteś, jak dotąd, ofermo. 
UBICA A kacabaja, parasol, 

UBU Na prawo ... patrz! Kompania ... spocznij! UBU Co ty gadasz? kareta, wielka kapuza? UBU Jesteś dziś wstrętna, jak nigdy! 

Grówno! Czy to ze względu na gości? 
UBICA Zmasakrować! UBU Ach, grówno! Nie sprostam tej pokusie! Ubu z wielką chochlą w ręku. Ubica niesie dwa wiadra 

UBICA Łajdackie grówniane grówno! nowych dań . 

Budzi się wvstraszona. Zapala świeczke . UBU Nie chcę słuchać! Jak go dopadnę, o zmroku, w ciemnym lesie, 

W naoieciu orzysłuchuje się samego i bez broni, to marny jego los! PIŁA, 

majaczeniom męża. Wyciąga spod poduszki gwizdek UBICA A potem zasiąść na ich tronie. Za sceną słychać śpiew. KOTYS, 

i gwiżdże orzeraźliwie . ŻYRO N Kupry 

Ubu budzi się wystraszony, z jękiem. UBU Na tronie? NAJEMNICY Gdy niedzielne słoneczko nas budzi, grównem 
pędzimy tam, nadziewane, 

UBU Grówno! UBICA Tak właśnie, na ich tronie, ach tronie! gdzie wśród samych zacnych ludzi kapuśniak 

gapimy się znów, na grównie. 

UBICA Ach! Tylko nie tak mosje Ubu. UBU Fe! Ubliżasz mi i zamknę cię w ciemnicy! jak z mózgów leci szlam! 

Okropne z ciebie chamidło! Gbur! Ach, co to za frajda, UBICA Jedz, stary Ubu, 
UBICA Tylko kto wtedy załata portki na dupsku twym? frajda, frajda, frajda! to twoja słodka, polska zupka. 

UBU Ucisz sie babo zaraz bo cie stukne w łeb! 

Odwraca się plecami i zakrywa kołdrą głowę . UBU Mym, czym? UBU Słyszysz? Pośpiesz się, goście idą! UBU, 
Mam przecież zad, normalny zad, jak każdy inny zad. BAR DIOR, 

UBICA Dawno powinieneś był stuknąć - DWAJ GOŚCIE Jak pali, 

- ko2oś. Nie mnie. UBICA Fenomenalny to zad! SCENA 2. WIELKIE ŻARCIE to pali, 
Na twoim miejscu chciałabym przepiękny zadek ten Na pustej scenie koryto, z którego unosi s i ę para. fuj, 

UBU Na ma zielona świeczke! Te20 zainstalować wyżej, na jakimś tronie! Z tyłu sceny, węsząc i cmokając nadchodzą goście: niesmaczne, 

nie rozumiem! A wtedy się możesz bogacić ... ha, Kapitan Bardior, Kotys, Piła, Żyron, zwani dalej pfu, 



hru, to pali, Ubu od jakiegoś czasu biega wokół sceny, nagle wybiega UBU Domyślna bestia! do, do, do, do siebie, na, na, na, 

fuj! i wraca z dziwną szczotką. Wsadza ją nagle do koryta, natychmiast! 

skąd goście chłepczą zupę. Jedni uciekają , inni zostają BARDIOR Wchodzę w to, król 

BARDIOR Rzeczywiście, niespecjalne. martwi w korycie. jest moim wrogiem. UBU Idź precz! 

Posłaniec pośpiesznie wstaje i ucieka. Ubu biega po scenie, 

UBICA A teraz chłopcy, spróbujcie UBU Cisza ma być! Spokój! UBU, niezdecydowany co robić. Szuka wsparcia u Ubicy, 

tej pikantnej świniny. Niedługo, niedługo będziecie inaczej krzyczeć: UBICA, ta go odpycha. 

Wylewa zawartość jednego z wiader do koryta. Niech żyje nam Ubu król! NAJEMNICY, Och, grówno, och, grówno! 

Goście rzucają się do środka. MARTWI . Na moją świeczkę, och, Ubico! 

NAJEMNICY, GOŚCIE Jest jego wrogiem. Już się wydało, 

UBU, DWAJ GOŚCIE Zdrada! przepadło wszystko, 

PIŁA, BARDIOR Ręczę też za moich ludzi. odrąbią mi głowę! 

KOTYS, UBU Cisza! Cisza, moi panowie. Lub wbiją na pal! 

DWAJ GOŚCIE To tłuste jest, Do Bardiora. UBU 

tłuszcz, jaki tłuszcz, No, kapitanie, Bierze go w ramiona . WSZYSCY Na pal, na pal, 

śliskie, jak śliskie, smakuje! jak ci smakuje świninka? . Ach, chodź w me ramiona. Bardzo cię kocham! nabiją go! 

Co? Ha, ha. 

BAR DIOR To jest wspaniałe, ale mam już dość. BARDIOR UBU Tylko nie to, 

BAR DIOR Wyzwalając się. tylko nie toi 

KOTYS 0,ja bekam! Sprawdza leżących na podłodze. Jak strasznie śmierdzisz Ubu, 

Beka . Czemu otrułeś moich ludzi? czy nigdy się nie myjesz? UBICA 

Znów go odtrąca. 

UBICA UBU Ha, ha. To nieważne. UBU Rzadko! śmierdzący tchórzu, 

Uzupełnia koryto nową porcją. Przyjaciele, najwyższy już czas no, weź się w garść! 

A teraz kupry! Aaaaa! wyjawić wam mój tajny plan spisku. UBICA Nigdy! 

Goście tłoczą się przy korycie. UBU Już boli, już boli, 

UBICA, UBU Bo ci nogi z zadka powyrywam! wsadzają mi pal! 

BAR DIOR Spokojnie! NAJEMNICY Mów, mów! 

Dobrze, więc mów! ŻYRON, WSZYSCY Na pal, na pal 

UBU, BARDIOR Ha, ha, ha. nabiją go! 

UBICA Wszyscy dostaną. UBU Kapitanie, zdecydowałem, 

daruję ci Litwę i Inflanty! UBICA, UBU 

PIŁA, UBU, Na stronie. 

KOTYS, MARTWI NAJEMNICY, Zwalę na nich, po prostu 

DWAJ GOŚCIE Kuperki, ach! GOŚCIE Nie wierz mu! MARTWI oni to uknuli, Bardior i Ubica. 

To z kuperków zupa. Ubu strzela do nich ze szczotki klozetowej, GOŚCIE Brudny Basior, 

Ach, ach, ach! obaj eksplodują. brudny Basior, UBICA Nie trać czasu! 

Nie, to kupry w zupie! brudny Basior! Wypychają go za drzwi. 

BARDIOR Jakim cudem, kłamczuchu? 

BAR DIOR Ja chcę jeden kuper mieć. Ha, ha, ha. Jesteś goły POSŁANIEC 

jak zadek, panie Ubu! Wbiega i pada przed Ubu na kolana. SCENA 3. U KRÓLA 

WSZYSCY Ja też! Jąkając się. Pasieka . Ule. Pszczoły. Król Wacław, Królowa Rozamunda 

Tapioka! UBU Jeśli zechcę, to jutro Ha, hą, ha, ha ... i ich synowie: Boleslaw, Władysław i Byczysław, 

Kupereczek tłuściutki, obejmę w Polsce władzę, po prostu! w pszczelarskich kapeluszach pracują w pasiece. 

kupereczek, UBU Czego chcesz, Wbiega Ubu. 

niech żyją kuperki! MARTWI wynoś się! 

Ta, ta, ta, GOŚCIE Nie wierz mu! UBU 

tapioka! I POSŁANIEC Ham, ham, ham„. Oganiając się od pszczół. 

Niech żyją kuperki, BARDIOR Ach, chcesz zabić króla? To nie ja! Nie ja, nie ja! 

niech żyje kuperkowa, UBU Nie denerwuj mnie dupku. To Ubica i Bardior umyślili.„ 

kuperkowa królowa, UBU, Potyka się, upada, wymachuje rękami. 

nasza Ubu, UBICA Nie jest głupi, POSŁANIEC Hamuj się panie, 

nasza Ubu! ten Haptman. bo, bo, bo, bo to król cię wzywa 



KRÓL UBU Grube jelito mi pękło, grube jelito. widzę naszą przyszłość, BAR DIOR No, nieee„. 

WACŁAW Co ci się stało, drogi Ubu? nasz los straszliwy. 

Śledziona boli i pierś! Ratunku! Próbuje wstać. UBU Co? Wam się nie podoba? 

BYCZYSŁAW On jest pijany, mon pere. Twój ojciec zabity, 

KRÓL w pień wycięta rodzina nasza, UBU, 

UBU Wypiłem nieco, być może ciut, ciut, WACŁAW Co ci jest, mój hrabio? Biedactwo! a ty, skazany na los wygnańca w górach, UBICA Szkoda, szkoda„. 

za wiele Pomaga mu wsta ć . jak dziki zwierz! 

wódki wychlałem. BARDIOR Najlepiej go od razu rozpłatać na połowę, 
Znowu pada na z iemię . ROZAMUNDA BYCZYSŁAW Nie umieraj, mjlmo, ocknij się, Boże! od góry, do dołu, szablą! 

Do króla. 

KRÓL Nie podchodź! To jego widziałam, ROZAMUNDA Pamiętaj, nigdy, ale to nigdy nie złóż broni! UBICA Tak, to bardziej postępowe! 

WACŁAW, w nocy, w upiornym śnie, ta sama postać! 

ROZAMUNDA, BYCZYSŁAW Tak, matko. NAJEMNICY, 

BOLESŁAW, UBU Niech skonam, jeśli przeżyję to! DWAJ GOŚCIE Tak, to bardzo wyraziste! 

WŁADYSŁAW Za wiele, ciut, ciut, A wtedy, co będzie z moją starą? ROZAMUNDA 

za wiele, ciut, ciut, Mdlejąc. UBU A jeśli zajdzie was od tyłu, 

wyżłopał wódki. BYCZYSŁAW, Nie zrzekaj się nigdy swoich praw„. wymierzy kopniaka, podkutym butem królewskim? 

BOLESŁAW, Wiem, jak to boli! Ha, ha, ha! 

KRÓL WACŁAW WŁADYSŁAW To jednak kretyn. BYCZYSŁAW Boże mój! 

Podchodzi do leżącego. BAR DIOR Jeśli nawet? 

Mój drogi, wstań. Wstań już. KRÓL 

WACŁAW Bądź spokojny. Dostanie po tobie rentę! SCENA 4. SPISEK UBU Najmądrzej chyba będzie was zdradzić, donieść 

ROZAMUNDA Nie podchodź blisko! Ubica , Najemnicy i Goście , czekając na ojca Ubu grają i wtedy dostanę jakąś sumkę! 

UBU Dobroć twa zbyt wielka. w karty. Nadchodzi Ubu . 

KRÓL Wychodząc. BARDIOR Zdrajca, zdrajca, tchórz! 

WACŁAW Tak, czy inaczej, licz już swe godziny. NAJEMNICY Więc jednak, wracasz żywy! 

Podnosi go z ziemi. Wraca . KOTYS, 

Chciałbym cię dzisiaj właśnie nagrodzić, Tak, czy inaczej, licz już swe godziny! UBU Co tam żywy, jestem odznaczony, mam order! DWAJ GOŚCIE Tchórz! 

za wierną służbę, dla mnie i dla kraju! Wychodzi. Po chwili król Wacław zmierza 

Bądź hrabią Starachowic! w przeciwną stronę . UBICA, UBICA Podły jak pies! 

Zakłada mu szarfę. PIŁA Naprawdę, żywy! 

ROZAMUNDA PIŁA, 

UBU O, królu, to jest takie Biegnąc za nim. UBU Niedowiarki! Dotknijcie mnie! ŻYRO N Plunąć mu w ryj! 

niespodziewane, że dzięk„. Bóg i nasz święty Mikołaj Wszyscy dotykają. 

niech mają cię w opiece! Dosyć, dosyć, wystarczy! Do sprawy! UBU Cisza! 

KRÓL WACŁAW Król wychodzi , za nim podążają Bolesław i Władysław. Musimy wymyśleć, jak skasować króla tego. 

Przerywając. Chodź Byczysławie, uklęknijmy, modlić się UBICA, 

Nie dziękuj, hrabio. Staw się będziemy za ojca i twych nieszczęsnych braci. UBICA Tak mężu , to piękne słowa. KOTYS, 

mi jutro na paradę! ŻYRO N W ten ryj! 

BYCZYSŁAW Matko, wierz mi, twoje lęki są przedwczesne. UBICA, 

ROZAMUNDA Po co? Wacławie„ . NAJEMNICY, BAR DIOR Zdrajca! 

ROZAMUNDA Niech Bóg nam sprzyja, synu mój! DWAJ GOŚCIE O, tak! To piękne słowa! 

UBU Jutro będę gdzie trzeba, UBU Cisza! 

teraz jednak, au, au, BYCZYSŁAW Matko, matko, jak pomóc ci? UBU Zaraz. Na mój rozum i to jest najlepsze, 

Odgan ia pszczoły. można go po prostu otruć. Trzeba tylko, NAJEMNICY Tchórz! 

au, przeklęte pszczoły, au, ROZAMUNDA szczyptę arszeniku wsypać do śniadania -

Upada ponownie. Słaniając się, przyklęka . - zje, kituje i ja jestem królem. UBU No, dobra. 

au, au, pomocy! Słabnę, coraz bardziej, mój synu. 

Źle ze mną. To ostatnie dni i godziny„. UBICA A ja królową! UBICA, 

BYCZYSŁAW Co to za świr ten hrabia Ubu? NAJEMNICY, 

BYCZYSŁAW Boże mój! ŻYRO N Fuj! DWAJ GOŚCIE Tchórz! 

BOLESŁAW, 

WŁADYSŁAW Świr, świr, świr, świr, świr, świr! ROZAMUNDA I widzę, niestety, KOTYS Paskudztwo jakieś, brr. UBU Przejmujesz to na siebie Bardiorze, 



i rozpłatasz króla, szablą, na pół! UBU Księdza zastąpi pani Ubu. BOLESŁAW, ROZAMUNDA Nigdy już nie zobaczę cię żywym! 

Ubica najpierw chce uciekać, WŁADYSŁAW, 

UBICA, ale zatrzymują ją najemnicy BYCZYSŁAW Wierz nam ojcze! KRÓL 

NAJEMNICY, i odziewają w worek, z dziurą na głowę. WACŁAW 

DWAJ GOŚCIE Albo, może lepiej, jak wszyscy razem KRÓL W kierunku Ubu. 

rzucimy się„. Wyjąc i krzycząc? UBICA Czy przysięgacie godnie zamordować króla? WACŁAW Madam, nie odwołuję nigdy słów swoich. Chodź tu do mnie, drogi Ubu, wraz ze świtą! Bliżej! 

Idź synu. r Zrobimy przegląd wszystkich naszych wojsk. 

BAR DIOR Może to wystarczy? I poprze nas wojsko!? UBU, Byczysław odchodzi parę kroków. I 
UBICA, Parada zaraz,się rozpocznie. UBU L Już idę, Panie, już idę. 

UBU Kupuję. NAJEMNICY 

Będzie tak: ja nadepnę mu na nogę, DWAJ GOŚCIE Przysięgam, ROZAMUNDA Czy musisz koniecznie brać w tym udział? NAJEMNICY Baczność . Naprzód marsz! Idziemy. 

on zacznie mnie odpychać, krzyknę - grówno! przysięgam go zamordować Myślę o paradzie, wstrzymaj się! Ubu podchodzi do króla i jego synów, 

godnie„. uff! wojsko robi manewr oskrzydlający. 

UBICA Grówno! Grówno! KRÓL 
UBICA Tak jest! Wrzeszcząc i wyjąc strasznie! WACŁAW A to czemu, madam? KRÓL 

UBU I na to hasło„. Nieźle by było, całkiem nieźle, WACŁAW Podziwiam, wyborowy regiment gwardyjski. 

już za dwa dni, ROZAMUNDA Dobrze więc, opowiem: widziałam we śnie, Wspaniali chłopcy, dobre wojsko. Brawo! 

KOTYS, królową tej Polski być. jak cię mordował, ciało do Wisły 

GOŚĆ 1. O! Jak fajnie! wrzucił i włożył twą koronę! UBU Naprawdę? Mnie się wydają okropni! 

Stać . Stój! 

UBICA, SCENA 5, WIELKA PARADA I KRÓLOBÓJSTWO KRÓL Wojsko staje. Orkiestra gra. 

NAJEMNICY, Plac defilad. Wojskowa orkiestra dęta. Przygotowania. WACŁAW Kto? Ubu pokazuje palcem jednego z żołnierzy. 

DWAJ GOŚCIE I na to hasło: grówno„. Na boku czekają Król Wacław z rodziną. Ty! Od jak dawna się nie myłeś, brudny gnojku? 

ROZAMUNDA Ten tam. Ubu! 

UBU Na to hasło, rzucicie się na niego! KRÓL KRÓL 

WACŁAW Parada się zaraz rozpocznie. KRÓL WACŁAW O co chodzi, drogi Ubu? 

BAR DIOR A ja pobiegnę ze swymi ludźmi za królewską Ubu gra na dziecinnej trąbce. WACŁAW Co za nonsens. Hrabia Ubu to wzór prawości Ten żołnierz wygląda nieźle. 

rodziną„. i rycerskości! Za mnie da się posiekać! 

ROZAMUNDA Boję się czegoś, mój mężu! UBU 

UBU „.jak go rozpłatasz! BOLESŁAW, Przydeptuje królowi stopę. 

BOLESŁAW, WŁADYSŁAW, O to chodzi. Grówno! 

UBICA Jak pięknie, a ty, weźmiesz berło WŁADYSŁAW, BYCZYSŁAW To pomyłka! 

i koronę„. BYCZYSŁAW Tak, mój ojcze, tak, mój ojcze! Och, co za pomyłka! KRÓL 

WACŁAW Nędzniku! 

UBU, KRÓL ROZAMUNDA To pomyłka! Próbuje wyciągnąć stopę spod buta Ubu . 

UBICA, WACŁAW Dosyć, już dość. Och, Wacławie, och, Wacławie! Doprowadza go do rozkroku. Ubu prawie w szpagacie. 

NAJEMNICY, Byczysław, wracaj do pałacu! 

DWAJ GOŚCIE A my, w tym czasie, zmasakrujemy KRÓL UBU Do mnie! No, prędzej! 

całą rodzinkę. ROZAMUNDA Och, Wacławie, mój Wacławie! WACŁAW Zaraz wam dowiodę, jak mało się boję, 

tych waszych śmiesznych przeczuć i gróźb. BAR DIOR Naprzód! 

UBU Tak jest! Specjalnie miej na sercu młodego BOLESŁAW, Zaczynać paradę! Wielką paradę! 

Byczysława. WŁADYSŁAW, NAJEMNICY Hurra! 

Bardior chce już wyjść. BYCZYSŁAW Och, tatusiu! BARDIOR 0 ·1 ~- Wszyscy rzucają się na króla. 

UBICA Hej, panowie, jeszcze przysięga. KRÓL UBU Oj! KRÓL 

To najważniejszy i niezbędny zwyczaj! WACŁAW Byczysławie, byłeś zbyt arogancki Trąbi na trąbce. WACŁAW Pomocy! Święta Panno! Mordują! Już koniec! 
wobec pana Ubu. Zabraniamy ci 

UBU Musimy zaprzysiąc bohaterstwo nasze. uczestniczyć w paradzie. Oddal się. ROZAMUNDA Stój! Wacławie! BOLESŁAW, 

Ach, co za fatalna lekkomyślność! WŁADYSŁAW Pomścimy cię, tato! 

NAJEMNICY, ROZAMUNDA Wacławie, proszę, Wyrywają żołnierzom lance i biją się zaciekle. 

GOŚĆ 1. Ale jak? cała twoja rodzina nie wystarczy, KRÓL 

by cię dzisiaj strzec tutaj. WACŁAW Widzisz, idę do nich, takjak stoję BAR DIOR Dalej! Na nich! 

BARDIOR Ale jak? Tak bez księdza? bez zbroi i bez szabli. 



BYCZYSŁAW Dalej! Na zdrajców! BYCZYSŁAW Matko, idę za tobą! UBICA No, tak! To pewne! AKT DRUGI 
Ubu próbuje ś ciągnąć koronę z głowy Wacława , 

po chwi li mu s ię to udaje . ROZAMUNDA Przysięgnij, że nigdy UBU, SCENA 1 . PIERWSZE KRÓLEWSKIE KROKI 
nie zrzekniesz się praw do korony! UBICA Bez podatków, trudno będzie, Lud, Szlachta, Sedziowie, Najemnicy, Pachołcy. 

ROZAMUNDA Boże Wielki, Król zginął! nie da rady! Ubu i Ubica siedzą na tronie, na podwyższeni u . 

BYCZYSŁAW Tak, matko. 

UBU Hurra! Ha, mam już koronę! UBU W takim razie zgadzam się na wszystko! UBU Na moją sterczącą zieloną świeczkę, 
Wykończyć wszystkich! Zabić ich! ROZAMUNDA Przysięgnij mi, że nigdy ... teraz jestem królem tej krainy! 
Ha, ha, ha, ha! LUD Czekamy, czekamy! Tak! Choruie iuż na niestrawność ale ... 

Ucieka z koroną za trybunę . BYCZYSŁAW Przysięgam, nigdy matko! zaraz przyniosą mi Wielką Kapuze! 
Ubu wyjmuje berto z zaciśniętej dłoni króla Wacława, UBU Rozdać trzy miliony 

BOLESŁAW, wraca Bardior i najemnicy. obligacji i dużo UBICA Ostrożnie z wydatkami mój meżu 
WŁADYSŁAW, Ze wszystkich stron nadciąga lud. zupy w kotłach. I bigosu! iesteśmy królami 
BYCZYSŁAW Widzicie, ucieka! Mniam, mniam, mnie się też coś należy, ale oszczedzać trzeba. 

BAR DIOR Spójrz Ubu, to lud się zgromadził. lubię polską kuchnię. 

ŻYRO N Uwaga, Byczysław! Od nowej władzy czekają na gest łaski. Przynoszą mu banknoty obligacji . Ubu rzuca je w górę. UBU Samiczko moja! 
To dla was! 

BYCZYSŁAW Zdrajco, podły zdrajco! LUD Czekamy! UBICA r Ale oszczedzać trzeba. 
Chroniąc matkę, przedziera się przez tłum żołnierzy, LUD Niech żyje nowy król! Hurra! 

Wyrąbując sobie drogę szab l ą. UBICA Trzeba dać, trzeba coś dać . UBU L Ale oszczedzać trzeba. 
Złota i mięsa, bo nie poprą. UBU Dla mnie to żadna przyjemność Nie! 

UBU Uciekajmy Bardiorze, boję się. Mięsa i forsy, bo nas zmiotą. rozdawać mienie ..• Dwóch krawców wnosi Wielką Kapuze. 
Po drugiej stronie sceny żołnierze dobijają Bolesława 

i Władysława. UBU Może trochę mięsa. LUD Niech żyje nowy król! Hurra, hurra! UBICA To cudowne być królem. 

BOLESŁAW, LUD Czekamy, czekamy! UBU ... to moja stara tak radzi. UBU Masz racie ... 
WŁADYSŁAW Och, śmierć! Boże, chroń królową! Przyrzeknijcie chociaż, 

UBU Zabić trzy stare konie, nie oszukiwać mnie przy podatkach. BARDIOR 
ROZAMUNDA Boże, zmiłuj się nad nami. to wystarczy dla motłochu. Lud milczy. Przervwając. 

Może to uczcić? 
BYCZYSŁAW Przeklęty Ubu. Bądź przeklęty, LUD Czekamy! UBU Przyrzekacie? Jakiś festyn dla ludu biegi uliczne z nagrodami? 

podły psie i świnio! Lud milczy. 

UBICA Jak mogłam być tak ślepa, że wyszłam UBU Dobra idea. 
KO TYS Tyś świnia, poddaj się! za takiego matoła! 

-
UBU Przyrzekacie? Do pachołków. 

-
Lud milczy. Przynieście skrzynie ze skarbca. 

BYCZYSŁAW Masztu. LUD Czekamy! Grówno ... Bardior instruuje ochotników pachołek przynosi skrzvnie. 
Zabija innego żołnierza . Do Bardiora i jego ludzi. 

Na pożegnanie, świnio! UBU Cóż, czekajmy wszyscy A wy przyjaciele, na kolację, BAR DIOR Przyjaciele widzicie te skrzynie? Widzicie? 
na koniunkturę! dzisiaj bramy pałacu są szeroko otwarte! Zawiera tvsiac piećset złotych. To dobry, twardv 

ROZAMUNDA Bądź mocny synu, nie daj się! polski pieniadz. 
Banda Ubu ucieka. UBICA Po co czekać? Mamy całą Polskę. LUD, Kto chce wziać udział w zawodach niech się ustawi 

Coś im dać, resztę wyprzedać! NAJEMNICY pod ściana. Jak król da znak chusteczka ta -
BYCZYSŁAW Jeszcze tu wrócę! Pierwsi wstrzemięź l iw ie , drudzy entuzjastycznie. Pokazuje. 

UBU Nie wyrzucę w błoto ani grosza, Chodźmy, chodźmy! ruszajcie. Kto pierwszy dobiegnie do skrzyni 
ŻYR ON Chyba na noszach! ani grosza! Niech żyje Papa Ubu! - bierze wszvstko! 

Niech żyje nowy król! 

BAR DIOR BAR DIOR Jeśli im dziś nic nie dasz, Ubu, LUD ... Co za wsoaniały król król król! 
Wraca na scenę. jutro nie będą ci płacić podatków. Tańce, żarcie . Zabawa ludowa. Za Wacława tego nie było. Nie! 

Dalej na zdrajców! 

LUD Czekamy! UBICA Widzisz? Musimy być ksieciu Litwy 
UBU Szukać królowej! Och, tam uciekła! bardzo zobowiązani. 

Bardior pędzi za nią z ludźmi. Ubu s ię szwenda z tyłu. UBU Czy to możliwe? 

Przeszukuje kieszenie zabitym żołnierzom. UBU Komu? 
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UBICA L Bardiorowi! szlacheckie księgi wieczyste, noże i hak rzeźnicki, SZLACHCIC 2. Księstwo Kurlandzkie, 

to jest - szlachecki! Milczy. Hrabstwo Sandomierskie, 

UBU Nawet mi nie wspominaj tego sukinsyna! Żołnierze popychają szlachtę ku przodowi. Hrabstwo Witebskie, 

Teraz, kiedy go już nie potrzebuję - niech spada! UBU Będziesz gadał, czy mam ci pomóc? Palatynat Potocki, 

Żadnego księstwa nie dostanie! SZLACHTA Ludzie, żołnierze, obywatele! Pomocy! Podnosi hak do góry. Margrabstwo Toruńskie. 

Wota Żyrona i szepcze mu coś do ucha pokazując Czy to wszystko? 

na Bardiora . NAJEMNICY Dalej! Naprzód! Dalej! SZLACHCIC 2. Jestem księciem Kurlandii, panem na Rewalu, 

władcą Rygi i Mitawy. ŻYRO N Tak, to wszystko! 

UBICA Niemądrze kombinujesz. SZLACHTA święty Boże! 
' 

On się obróci przeciw tobie! UBU Nie ma sprawy. Czego jeszcze? UBICA, 

Kandydaci do zawodów ustawiają się pod ścianą , UBU Mam zaszczyt oficjalnie was zawiadomić, NAJEMNICY Tak, to wszystko! 

a Bardior podchodzi do Ubu i wręcza mu białą chustkę. że dla dofinansowania kasy państwowej SZLACHCIC 2. Niczego. 

mam zamiar puścić was z torbami, UBU f Co? To już wszystko? 

BAR DIOR Sir, daj znak, rozpocznij wielkie igrce! i dodatkowo, zgładzić. UBU Do jamy! 

NAJEMNICY L Tak, to wszystko. 

UBU Eee, hej tam, jesteście gotowi? SZLACHTA Święty Boże! NAJEMNICY Hurra! Drugi już do jamy wpadł! 

Papo Ubu, żyj sto lat! UBU Mało! Nie mogę przestać bogacić się. 

WSZYSCY Tak! UBU Dawać pierwszego z brzegu Nie ustawać, prędzej! Ruszać się, ruszać się! 

i hak szlachecki! UBU Trzeci z kolei. A tyś kto? Teraz będę stanowić prawa! 

UBU Start! 

Biegną, tratują się. Tumult i krzyki . UBICA Ubu, nie tak ostro! SZLACHCIC 3. Książę podolski. NAJEMNICY Nie ustawać, nie ustawać. 

BARDIOR Tempo! Tempo! Tempo! UBU Tych skazanych przeze mnie wpychamy do jamy, UBU Ile zgłaszasz? UBICA Wciąż bogacić się. 

potem wymóżdżamY. 

UBU Ach, ten pierwszy słabnie! SZLACHCIC 3. Nic. Jestem zrujnowany. UBU Co, to jest wszystko? 

UBICA Miarkuj się nieco. 

UBICA Nie, jest dobrze umięśniony! UBU Szybko, do lochu, za taką odpowiedź! NAJEMNICY To jest wszystko! 

ŻYRO N Tak jest, wpychamy do iamY, a ootem wvmóżdżamy! 

BARDIOR Tak, traci, traci, przegrał! Zwyciężył ten chudy. NAJEMNICY Hurra! Trzeci już do jamy wpadł! UBU Nie! Nie mogę przestać bogacić się. 

NAJEMNICY Papo Ubu, żyj sto lat! Maszyna do wymóżdżania kręci się szybciej. 

WSZYSCY Niech żyje Władimir Władimirowicz! Do szlachcica. 

Idź, idź, stój! UBU To czwarty. Ktoś ty, człowieku? UBU, 

WŁADIMIR UBICA, 

WLADIMIROWICZ UBU Coś tv za jeden? SZLACHCIC 4, Margrabia toruński, palatyn połocki. NAJEMNICY Gdy niedzielne słoneczko nas budzi, 

Zdyszany. pędzimy tam, 

Nie wiem jak dziękować Waszej Wysokości! SZLACHCIC 1. Hrabia witebski. UBU To słabiutko. Masz coś jeszcze? gdzie wśród samych zacnych ludzi 

gapimy się znów, 

UBU Nie ma sprawy, przyjacielu. UBU Twój dochód roczny, hrabio? SZLACHCIC 4, Mnie to wystarcza. jak z mózgów leci szlam! 

Bierz swoją skrzynię i zmiataj do domu! Ach, co to za frajda, 

Dwaj żołnierze zakuwają Bardiora w kaidanv. SZLACHCIC 1. Trzy miliony złotych. UBU Pewnie, lepsza rybka niż pipka. Loch! frajda, frajda, frajda! 

Ach, co to za frajda! 

UBU Ha, zdrajco, tak się sprawy mają! Spiskowałeś, UBU Skazany, NAJEMNICY Hurra! Czwarty już do jamy wpadł! Maszyna jeszcze szybciej się obraca . 

przeciwko królowi! Ha! Dosięga cię Hakiem szlacheckim ciągnie go w kierunku iamv, Papo Ubu, żyj sto lat! Hola he, hola he, 

tak zwane ramię sprawiedliwości! reszty dopetniaią naiemnicv. Maszyna do wymóżdżania zostaje wprowadzona w ruch, to maszyny skrzyp. 

przy pomocy olbrzymiej korby. Hola he, 

BAR DIOR Strzeż się głupcze. Kto zdradą wojuje, ten wkrótce NAJEMNICY Hurra! Jeden iuż do iamy wpadł, a to ofiar krzyk! 

od niej ginie. Papo Ubu, żyj sto lat! UBICA Okrutne! Jesteś niemożliwy! Z mózgu już„. trawa 
I hola he, hola he, hola he! 

UBU Stul pysk, przyjacielu, kazamaty toruńskie UBICA Co za prymitywne zachowanie! UBU No cóż, muszę się bogacić! 

są gościnne. Na zawsze zatrzymuia swych gości! Z góry zjeżdża tablica. UBU Teraz, będę stanowić prawa. 

A szczury nuca im kołysankę. Dobranoc! UBU Teraz ten drugi. No, cóż mi oowiesz? Widzisz, to lista moich włości: Najpierw zreformuję prawo i Ministerstwo 

Żołnierze wyprowadzają Bardiora. Księstwo Podolskie, Sprawiedliwości. A potem zabierzemy się 

A teraz dawać szlachtę! Kasę szlachecką, Wielkie Księstwo Poznańskie, do finansów. 
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TRZECH CZŁONKOWIE UBICA, I CAR Gut. Gut. Wynoś się! 
SĘDZIÓW RADY NAJEMNICY LHa, ha, ha, ha! Boja rzy szemrzą. 
SĄDU FINANSOWEJ Żadnej reformy finansowej nie trzeba. 
NAJWYŻSZEGO Sprzeciwiamy się jakimkolwiek zmianom. WSZYSCY Gdy niedzielne słoneczko nas budzi, 

UBU Co? Wszystko zreformuję! Zrozumiano? pędzimy tam, SCENA 3. POBÓR PODATKÓW 
UBU Grówno! Przede wszystkim Połowę dochodów, z wszystkich podatków, gdzie wśród samych zacnych ludzi Chłopska chata w okolicach Warszawy. 

sędziowie będą pracować za darmo. biorę ja! gapimy się znów, Stanisław Leszczyński i inni chłopi. 

jak z mózgów leci szlam. Potem Ubu i Najemnicy. 
TRZECH CZŁONKOWIE Ach, co to za frjljda, 
SĘDZIÓW RADY frajda , frajda, frajda! STANISŁAW Król nie żyje. 
SĄDU FINANSOWEJ Po co się tak ograniczać? 
NAJWYŻSZEGO To z czego mamy żyć? CHŁOPI Król nie żyje. 

UBU Panowie. Podnoszę podatek od własności o dziesięć, SCENA 2. U CARA 
UBU Z kar i mandatów, które zaraz ustanowię! od handlu, przemysłu i budownictwa Pałac w Moskwie. Car, Bojarzy. Straż wprowadza Bardiora . STANISŁAW Tronem zawładnął samozwaniec Ubu. 

I z majątków po urzędnikach, o dwadzieścia procent! 
których zaraz skaże. Od małżeństw i zgonów o trzydzieści, ale nie mniej CAR Mam cię! Tyś jest tym zbiegiem, współwinnym CHŁOP 1. Młody Byczysław skrył się w górach. 

niż 500 tysięcy złotych! śmierci mego kuzyna Wacława!? 
SĘDZIA 1. Jakże, tak? CHŁOP 2. Słyszałem więcej, wracam wprost z Krakowa: 

CZŁONKOWIE BAR DIOR że urzędnicy potracili głowy, 
SĘDZIA 2. Też pomysł! RADY Pada do stóp ca ra. albo, że tam na wielkich ludzi robią polowania. 

FINANSOWEJ To przecież idiotyzm! Niekompetencja! Wybacz mi Panie! To Ubu wplątał mnie w tę 
SĘDZIA 3. To bzdura! haniebną sprawę. Jestem niewinny! CHŁOP 3. Podatki podobno zmienione być mają 

UBU Staruchy, śmiejecie się ze mnie? Staruchy! i ściągać ma je Ubu osobiście. 
TRZEJ Do dziury Radę Finansów! CAR Bezwstydny kłamco! 
SĘDZIOWIE Rusza maszyna do wymóżdżania . No, dobra. Mów czego chcesz? STANISŁAW, 

SĄDU TRZEJ CHŁOPI O Boże! Co stanie się z nami? 

NAJWYŻSZEGO My protestujemy! ŻYRO N A bywa i tak, że patrząc na wymóżdżanie, BARDIOR Nie jestem zbiegiem, lecz wypędzonym. Pukanie do drzwi. 

Nie będziemy pracować na tych warunkach! gość trochę za blisko stanie, Byłem internowany, za rzekomy spisek 

trochę za bardzo zagapi, maszyna go hakiem ucapi antyrządowy. Poprzysiągłem zemstę. STANISŁAW Cicho! Czy ktoś nie puka do drzwi? 

UBU Wszystkich do jamy! i chociaż pięknie się ostrzygł, Pięć dni i nocy galopowałem przez białoruskie prerie. 

wyszedł z domu zdrów, a wrócił.. . nieboszczyk! Błagam o ojcowską pomoc! UBU Hej tam! Hej tam! Otwierać mi drzwi! 
UBU, Do bojarów. 
UBICA, WSZYSCY Hola he, hola he, Bracia! STANISŁAW, 

NAJEMNICY Jak miło się gapić , najlepiej gromadnie, tak maszyna tnie! Wśród bojarów szmer, poruszenie. TRZEJ CHŁOPI Wszelki duch! 

jak z mózgów szlam tryska Hola he, z mózgu trawa! 

na chodnik przed nami. Hurra, hurra, CAR Chcesz mi służyć? Lojalnie? Jakie gwarancje? UBU Przyszedłem podatki ściągać. 

Nie stójcie za blisko, to na was nie spadnie, finansiści dali szyję! Drzwi ustępuj ą. Wchodzi Ubu . 

wrócicie do domu z czystymi butami! Wielki Ubu niech żyje! BARDIOR Ten miecz, szczerbcem zwany! I tajne plany 
Hola he, hurra, twierdzy Brześć! STANISŁAW, 

tak maszyna tnie, UBICA Hamuj się, Ojczulku Ubu! TRZEJ CHŁOPI Wszelki duch! Co z nami będzie! 

hola he, z mózgu trawa. Jak będziemy królować, kiedy wymordujesz CAR Miecz biorę, lecz na świętego Jerzego, spal 

Hurra, hurra, wszystkich poddanych naszych? te papiery! Nie chcę zwycięstwa zawdzięczać UBU Kto wśród was jest tu najstarszy? 

już ostatni sędzia wpadł podłej zdradzie! 
Papo Ubu, żyj sto lat! UBU Nie twój byznes, moja suczko. Jaką rangę miałeś u Lachów zuchwalcze? STANISŁAW Ja. 

UBICA Co robisz, panie Ubu? Kto ma się teraz zająć UBICA Nie ma już prawa, ani finansów! BAR DIOR Dowodziłem Piątym Wileńskim Regimentem UBU Jak cię zwać? 

Sprawiedliwością? Co? Dragonów 

UBU Biorę fiskus w swoje ręce! STANISŁAW Stanisław Leszczyński. 

UBU Ja sam! Zaraz zobaczysz, jak rządzę! Mam system! Ha, ha, ha! CAR Gut. Daję ci Piątą Sotnię Kozaków Dońskich 

Panowie, zabierzmy się do finansów! Będę osobiście ściągał podatki. Zabiorę wszystko, i stopień porucznika. Strzeż się, jeśli zdradzisz, gnoju! UBU Więc słuchaj uważnie co mówię, uchwalam 

wszystkim! Szybko zostanę bogaczem, a wtedy Jeśli wykażesz się, nagroda pewna! Precz! i nakazuję. 

wymorduję wszystkich i dam stąd nogę! Masz mi tu zaraz wytworzyć, przedłożyć i wypłacić 

rHa, ha, ha, ha! BAR DIOR Polegnę, jeśli każesz! podatek swój. 

I 
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Forsa na stół. Płać! UBU L Naprzód! Do dzieła! Płać! UBICA Tchórz! UBU Adieu! 

Wchodzi posłaniec w towarzystwie Ubicy. 

NAJEMNICY Wiwat Ubu, wiwat królu! UBU Prędzej, bo nie zdążę, UBICA Bądź zdrów! 

Tyś finansów spec i guru! POSŁANIEC a Rosjanie przyjdą za wcześnie 

Jąkając się . i mnie uśmiercą. UBU Adieu! 

UBU Cisza! Płać! Li, li, li, list. 

NAJEMNICY Rosjanie idą. Oj, strach, oj, strach! UBICA Zabij mi pięknie cara! 

STANISŁAW Sto tysięcy złotych zapłaciliśmy niedawno UBU Czego chce znowu, ten głupek, spadaj! 

w Urzędzie Skarbowym. UBICA Rosjanie idą, ją. boję się. UBU Jasne! Ale tę Księgę Finansów zabieram. 

UBICA List. Twój pech! Adieu, pani Ubu! 

UBU Możliwe. UBU Rosjanie idą. Czy muszę umrzeć? Adieu, adieu! 

UBU Jaki list? Och, zemdleję, to od Bardiora. Ubu i jego armia oddalają się śpiewając. 

STANISŁAW, UBICA, 

TRZEJ CHŁOPI Miej litość Panie, tu żyją biedni ludzie. UBICA UBU Rosjanie idą. Bliżej, wciąż bliżej! UBICA Nareszcie wyjechał, ten głupi pajac! 

Zabiera mu list . Oj, strach, oj strach! Do dzieła, królowo! Do zobaczenia! 

UBU Możliwe. Nie drzyj mordy, płać! Ten ptaszek uciekł ci z klatki . 

ŻYRO N Ubu się boi! UBU, 

NAJEMNICY Nie drzyj mordy, płać! UBU Och, ja chyba padnę trupem. NAJEMNICY Tramtatam, tramtatam, 

UBICA Jaki on piękny w tym hełmie Wielki Wódz niech żyje nam! 

UBU To mnie nie grzeje, snopie! UBICA i w tym pancerzu. I fynanse dzieli sam! 

Hej, tam! Skarbowi pomocnicy, Czyta . Jak gruszka w rurze. Tramtatam, tramtam, tatami 

wytoczyć Wyciskacz Podatków! Pisze, że car przyjął go przyjaźnie, 

Wytaczają aparaturę. ma zamiar uderzyć na nasz kraj, UBU Gdzie jest mój koń? 

by Byczysława osadzić na tronie. Ubica przyprowadza mu konia . INTERMEZZO 

STANISŁAW, A ciebie powiesić. Muzyka, bez dialogów. Ewentualnie pantomima. 

TRZEJ CHŁOPI Wycisną z nas ostatni grosz! UBICA Twój koń. 

Puszczą nas z torbami, UBU Car! Ten zły człowiek, on mnie zabije. 

puszczą nas z torbami! Święty Antoni! Ratuj mnie. UBU Mój koń? SCENA 4, WOJNA 

Panowie, co teraz począć? Ubu, Generał Lascy, Najemnicy: Kotys, Pita, Żyron 

NAJEMNICY Płać! Płać! Po prostu, boję się! UBICA Trudno. Nie jadł owsa od pięciu dni. i Żołnierze polscy wchodzą na mate wzniesienie 

Rosjanie idą! Czy muszę umrzeć? Trochę przyoszczędziłam. i ustawiają się w szyku. 

UBU To mnie nie wzrusza, kmioty! 

Płacić, bo skażę na śmierć i utnę głowy! NAJEMNICY Rosjanie idą, my się boimy! UBU Jednak wskoczę na niego. Boże! ARMIA 

Rosjanie idą, my się boimy! Stój! Ty krowo! Trzymać go! ROSYJSKA 

STANISŁAW, Z oddali. 

TRZEJ CHŁOPI f Zlitujcie się, zlitujcie się! UBICA Rosjanie idą. Oj, strach, oj, strach! UBICA, Aj dada, aj da. 

Jest jedno tylko wyjście. NAJEMNICY Trzymać krowę, trzymać krowę! 

UBU Lczy jestem królem, czy nie? GENERAŁ 

UBU Tylko jedno? UBU Ledwo żvie. Nic nie szkodzi, i tak pójdę LASCY Czv widzisz, Sir Ubu, tam na równinie, 

NAJEMNICY Wiwat Ubu, wiwat Królu! na wojnę i zabiję wszystkich. Podaje mu lunetę. 

Tyś finansów spec i guru! UBICA Wojna! to Rosjanie. 

NAJEMNICY Niech żyje wojna! 

STANISŁAW, NAJEMNICY Wojna! Wojna! Bój! r Niech żyje Polska! UBU No, faktycznie.„ Rosjanie! Diabli nadali! 

TRZEJ CHŁOPI Zlitujcie się, zlitujcie się! Niech żyje wojna! Co robić? Co? Żeby chociaż można było, jakoś się 
UBU L Niech żyje Polska! wvmknąć stad? ... 

UBU Cisza! Dalej moi panowie poborcy! UBICA Niech żyje wojna! Nie ma litości dla tych, Nie ma mowv. Stoimy na tej górce, jak na 

Dalej! Do dzieła! co nie chca iść na wprost! widelcu! W sam raz na pożarcie. 

UBU Niech' żyje wojna! Wsadzę ich do kieszeni 

STANISŁAW, Ach, pani Ubu, daj mi pancerz mój, moją wyrwę język i wvbiię zębv, KOTYS Rosjanie! 

TRZEJ CHŁOPI Teraz drugi raz, zedrą skórę z nas. Pomocy! małą szabelkę drewnianą - i zmiażdżę pięścią nos! 

by się nie przeciążać, UBU, 

NAJEMNICY Płać! Płać! Ha, ha, ha! na wypadek ucieczki. UBICA r Bądź zdrów. Szczęść Boże. Bądź zdrów! ŻOŁNIERZE 

POLSCY r Wróg! Rosjanie! 

I I 



Tam wróg! Tu wróg! POSŁANIEC Wszystko przepadło, Sir! ARMIA Podnosi parę kul z ziemi i ciska w stronę pozostałych Rosjan. 

Powstanie! Polacy wysiekli naszych w pień. ROSYJSKA Hej, hej, hej! GENERAŁ 

GENERAŁ Jedynie pani Ubu uciekła w góry! LASCY Naprzód! Zadusić wroga w jego barłogu! 

LASCY Tam wróg! Tu wróg GENERAŁ 

Twoje rozkazy, Sir? UBU Puchaczu! Zamsrany pośle nieszczęścia! LASCY To pocisk armatni! ŻOŁNIERZE 

Gdybym ci wierzyć miał, POLSCY Matko Boska Częstochowska, hurra! 

UBU Co? musiałbym całą armię odwrócić do tyłu! UBU No, to ja w samym środku stanę, Hurra! 

Odszczekaj wszystko! jak żywa cytadela. Wy wokół mnie. 

NAJEMNICY, Wśród żołnierzy poruszenie. Lascy podaje Ubu lunetę. Żołnierze stają jak ka ~ał Ubu. Bombardowanie trwa nadal. GENERAŁ 

ŻOŁNIERZE LASCY Zwycięstwo z nami! 

POLSCY Rosjanie! Ach, wróg! WSZYSCY Rosjanie idą! Rosjanie idą! GENERAŁ 

Rosjanie idą! LASCY To także kula, Sir! UBU 

UBU, Przerywa mu. 

NAJEMNICY, ARMIA NAJEMNICY, Sądzisz? Jak dotąd, więcej guzów niż laurów 

ŻOŁNIERZE ROSYJSKA Raz, dwa, trzy, ŻOŁNIERZE na łbie mam! 

POLSCY To wróg, to wróg! wolności syny my! POLSCY I jeszcze! I znowu! Nadchodzą główne siły rosyjskie i car. 

Wraz z nimi Bardior w rosyjskim mundurze. 

GENERAŁ GENERAŁ UBU 

LASCY To wróg, to wróg! LASCY Chcą nas otoczyć, Sir. Do strzelających Rosjan. ARMIA 

Rozkazy dla armii dla żołnierzy .•. Rosjanie zbliżają się. Ostrożniej strzelajcie! Tu są przecież ludzie! ROSYJSKA Hurra, hurra! 

Nie wytrzymam tego już! 

UBU Czołem żołnierze! Która godzina? UBU Co ja poradzę? BAR DIOR Cześć dla cara! 

To nieja im kazałem . ARMIA 

GENERAŁ ROSYJSKA Heja, heja, heja! ARMIA 

LASCY Jedenasta, Sir. ARMIA ROSYJSKA Hurra, hurra! 

ROSYJSKA Pięć, sześć, trzy, NAJEMNICY, 

UBU No, to trzeba coś zjeść. raz, trzy, dwa, ŻOŁNIERZE ŻOŁNIERZ 

Rosjanie nie ruszą ... przed południem. każdy z nas wolność ma. POLSCY I znowu, szrapnele! POLSKI Ratuj się, kto może! Car! 

Poczciwy generale, powiedz żołnierzom Ajak nie ma to musi, To wróg! Nasz wróg! To car! 

niech pójdą za potrzebą i zaintonują hymn. bo my na Rusi! UBU Zejdziemy na dół? 

Zbiegają w kierunku proscenium. UBU, 

NAJEMNICY, GENERAŁ Za nimi z tyłu sceny pojawiają się Rosjanie. GENERAŁ 

ŻOŁNIERZE LASCY, LASCY, 

POLSCY O szarym świcie Ubu wstał, NAJEMNICY, ARMIA NAJEMNICY, 

swoim żołnierzom pobudkę grał: ŻOŁNIERZE ROSYJSKA Hurra! Za cara! ŻOŁNIERZE 

tram tam tam, tram tam tam. POLSCY Rosjanie idą, Rosjanie idą, POLSCY Pif paf, pif paf! 

Wielki Wódz, niech żyje nam, Rosjanie idą! GENERAŁ 

i fynanse dzieli sam! LASCY Naprzód! Naprzód! ARMIA 

ARMIA ROSYJSKA Pif paf, pif paf! 

UBU Tak jest! Dobre chłopaki, uwielbiam ich! ROSYJSKA Hej, hej, hej! UBU Ach! Ty tam, to mnie zabolało! 

Ty wycieruchu, GENERAŁ 

NAJEMNICY, GENERAŁ z tą wielką strzelbą! LASCY O Boże, przed nami okopy! 

ŻOŁNIERZE LASCY Pańskie rozkazy odnośnie bitwy? Ja cię jeszcze znajdę! 

POLSCY WSZYSCY Pif paf, pif paf! 

Przemieszczając szyki. NAJEMNICY, ŻOŁNIERZ 

Chleb z cebulą już rozdany, ŻOŁNIERZE ROSYJSKI Masz tu jeszcze! UBU Naprzód! 

teraz w dupę będziesz kopany, POLSCY Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie! Strzela do Ubu. 

tram tam tam, tram tam tam. I ARMIA 

Wielki Wódz niech żyje nam, UBU Co? Panowie, rozkazuję zostać na górce UBU Ach! Rana! Dziura, na wylot. Dupa! ROSYJSKA Hurra, hurra! 

i fynanse dzieli sam. i nie wygłupiać się schodząc tam na dół. Oliwy! Ostatnie namaszczenie! Grób! 

Słychać trąbkę. Wpada posłaniec od Ubicy. Obok spada kula armatnia . Masuje sobie tytek. Rzuca się na Rosjanina z furią, BAR DIOR Co tchórze, jeszcze wam starcza sił? 

Cóż to znowu? przewraca i skacze mu po piersiach i brzuchu. 

No, teraz spróbuj jeszcze raz. UBU Chłopcy, bić szakala! 



ARMIA ARMIA 

ROSYJSKA Hurra, hurra! ROSYJSKA Wolność - to my! 

To jest nasze zadanie -

ARMIA NAJEMNICY, 

ROSYJSKA Oj! Wasze Wieliczestwo! ŻOŁNIERZE 

Car sięga do szabli. Ubu uderza. POLSCY Teraz mu damy! 

BAR DIOR raz, dwa, trzy, Car oddaje mu z nawiązką. 

Zabijając polskiego żołnierza. o wolności śpiewanie: 

Ciach! Tu masz zaliczkę! wolność - to my! 

ARMIA 

UBU ROSYJSKA -Trzymaj się, Wasze Wieliczestwo! 

Broniąc się . 

UBU Zwycięstwo z nami! UBU Widzę ich, widzę ich! Co jest? Czekaj! Przestań! Ach! To boli! UBU Morduj, skalpuj, masakruj! 

Auu! Tak nie można! Zostaw mnie w spokoju! 

BARDIOR Teraz porachuję się z tobą! GENERAŁ 

LASCY Rosjanie idą! 

Ubu ucieka. Car biegnie za nim okładając go szablą . NAJEMNICY, 

Ten szaleniec mnie uszkodzi! Och! Och! ŻOŁNIERZE 

UBU Zrobić mi kaszankę z Moskali! 

Naprzód! UBU Ach! Zrobiłem w gacie. 

Nadchodzą! 

NAJEMNICY, 

ŻOŁNIERZE ARMIA 

Ja nie chciałem, świnio! Ja niechcący! POLSCY Och, Wodzu! On gryzie! 

święta Dziewico! Ratuj! 

Wysoko w chmurach pojawia się Święta Dziewica. UBU Dać mu w mordę! 

święta Dziewica! O! Święta Dziewico ratuj! W mordę dać! Prać! Zamordować! 

Co teraz? Car za plecami, a przede mną rów 

POLSCY Hurra, hurra! ROSYJSKA Raz, dwa, trzy, 

Wolność - to my! 

głęboki?! Wspomóż mnie! Odwagi! CAR P.omocy! Ratujcie mnie! Och! Ach! Au! 

Skacze przez rów, a car z rozpędu wpada w dół. 

UBU Bardior! Przyjacielu! Raz, dwa, trzy! 

Przysmażę ci jaja na wolnym ogniu, łap to ••. 

Odpala z pistoletu. GENERAŁ 

LASCY Naprzód! Naprzód! 

NAJEMNICY, 

NAJEMNICY, ŻOŁNIERZE 

ŻOŁNIERZE POLSCY Teraz, dopiero mu damy, 

POLSCY Dobra nasza, car się wywalił. damy mu! 

UBU, 

GENERAŁ NAJEMNICY, ARMIA UBU Wykończyć! Kaput! 

LASCY, ŻOŁNIERZE 

NAJEMNICY, POLSCY Chleb z cebulą już rozdany, 

ŻOŁNIERZE teraz w dupę będziesz kopany! 

ROSYJSKA Aaach! Nieszczęście! Car się wywalił. 

ARMIA 

CAR No i dobra. Wywaliłem się. ROSYJSKA Och, och, ach, och och! 

POLSCY Pif paf, pif paf! Tram tam tam, tram tam tam. 
UBU Car w rowie! To cud prawdziwy! NAJEMNICY, 

BARDIOR Och, święty Jerzy, UBIJ Gdzie jest moja manierka? 

jestem trafiony. Umieram. 

Boże, przebacz mi moje grzechy. GENERAŁ 

Ubu rzuca się na niego i rozrywa go. LASCY A, zabierz ją carowi, Panie Ubu. 

Bóg jest z nami panowie Polacy! Cud! ŻOŁNIERZE 

Wracamy! Do broni! Rąbać w ten POLSCY Miękki jest, słabnie! 

r gruby zadek! 

Polacy ruszają na cara. Ten jednak odpiera atak. ARMIA 

ROSYJSKA Ach! Ach! 

NAJEMNICY, UBU Zrobię to, szlag by trafił! 

ŻOŁNIERZE Do cara. 

ARMIA 

ROSYJSKA 1 Wspaniale, Wasze Wieliczestwo! UBU Cudnie! To żaden cud, 

POLSCY O szarym świcie Ubu wstał, Sukinsynu! 

swoim żołnierzom pobudkę grał: 

tram tam tam; tram tam tam. CAR Skatina! 

Superman i magnat - pan 

Bóg jest z nami! 

CAR Ludzie! Pomocy! 

CAR Nie mogę już, 

UBU Naprzód! Naprzód! to kres mych sił. 

Ubu-wódz, niech żyje nam! UBU Plugawiec! 
ARMIA ARMIA 

ARMIA CAR Padli ee! ROSYJSKA Nie daj się, Wasze Wieliczestwo! ROSYJSKA Wykrwawia się. 

ROSYJSKA Raz, dwa, trzy 

Wolności syny my. UBU Mongoł! 
NAJEMNICY, UBU Bardzo dobrze. 

ŻOŁNIERZE 

GENERAŁ CAR Poliacziok! 

LASCY Atakujemy na wszystkich frontach, Sir! 
I 

UBU Komunista! 

POLSCY Trzymamy drania, trzymamy! NAJEMNICY, 

ŻOŁNIERZE 

UBU Bić do skutku! POLSCY Nie gryzie już. 

NAJEMNICY, 

ŻOŁNIERZE Rób swoje, grówniana szablo! 

To rąbać go, zarąbać go! 

CAR Tchórzliwa szujo! Porąbać go, 

POLSCY Hurra! Zwycięży Orzeł nasz! Wyciąga szablę i rzuca się na cara . Nie dam rady, pomóżcie mi! Na rąbankę! 



UBU, Krew duchów szlachetnych woła zemsty! za dużo. To ty? 

GENERAŁ I krzyk ten będzie wysłuchany! 
LASCY To rąbać go, zarąbać go! Rosyjscy dragoni nagłym szturmem uwalniają cara. NAJEMNICY, UBICA Skądże! 

Porąbać go, ŻOŁNIERZE 

na rąbankę! ARMIA POLSCY Hej rup, hej rup! UBU Tyś jest Ubica! 

ROSYJSKA Niech nam żyje car! Czy wieje wiatr, czy goni wróg, 
ARMIA zginamy plecy, UBICA Tak, albo nie. Najpierw musisz przebaczyć pani Ubu, 

ROSYJSKA Umiera, umiera! UBU Naprzód, panowie Polacy, a nawet do tyłu! ciągniemy nasz los. te drobne fynansowe przekręty. 

Na wprost, na ")'prost, na wprost! 

CAR Ratujcie mnie, bracia! ARMIA Pozostali przy życi u tylko najemnicy. UBU Grówno! Ty latawico! 

ROSYJSKA Ajda, ajdal r Skąd się, u diabła, tu wzięłaś? 

UBU, KO TYS I co teraz? Co? Zapadła noc! 

GENERAŁ GENERAŁ UBICA 

LASCY, LASCY Tym razem niedobrze, Rosjanie górą! .. PIŁA Wiatr, mróz, śnieg! Za godzinę północ! Płacząc. 

NAJEMNICY, L Wszyscy zabici, a mnie Polacy wygnali„. 

ŻOŁNIERZE NAJEMNICY, ŻYRO N Wiatr, śnieg„ . Gdzie my jesteśmy? 

POLSCY Rozerwać to ŻOŁNIERZE UBU 

ciało, na sztuki! POLSCY Jak szybko pędzą! Nie damy rady! ŻOŁNIERZ Też płacząc . 

Ratuj się kto może! POLSKI I mnie też Rosjanie wygnali.„ 

CAR Umieram, umieram. Podnosi s i ę , reszt kami s i ł . 

Ach, ach, och, och, ech, ech, uch, uch, aj! ARMIA Na wprost, na wprost„. UBICA Opowiedz o swojej wyprawie na Moskwę! 

ROSYJSKA Ajda, ajda! 
NAJEMNICY, UBU Noc przynosi dobre rady. Śpijmy! UBU Grówno! Za długie. Wszyscy mi dali w dupę! 

ŻOŁNIERZE UBU Nie ma co, szybko spieprzajmy! Pogrom! U kła daj ą si ę do snu . Ciemna noc. Wchodzi Ubica. 

POLSCY Nie żyje! Co za klęska, i co za ucieczka! UBICA Jak? 

UBICA W ciągu dwóch dni, przez całą Polskę . 

ARMIA Umieram z zimna i zmęczenia . UBU O, głupia gęś! Myślałem że mnie rozerwą! 

ROSYJSKA Nie żyje! SCENA 5. UCIECZKA Chciałabym tylko wiedzieć, co się dzieje 

Zaśnieżone pola Litwy. Reszt ka Żołn i erzy polskich c i ągn ie z moim grubym knurem. Ha, ha. Och, żeby UBICA Ach ty, grubasku mój, mnie także wszyscy 

UBU Dobrze mu tak! na pasach wielkie sanie. Na saniach opatulony w ba ranicę on wiedział ile finansów mu zwinęłam! Ha, ha! wygrzmocili! 

Ubu. Najemnicy popychają san ie. Ile państwowej kasy mu przeszyłam . Ha, ha, ha! 

GENERAŁ UBU 

LASCY Nie żyje . NAJEMNICY, UBU Łagod ni e. 

ŻOŁNIERZE Budzi się powoli. pak, piękne duchy spotkały się . 

NAJEMNICY, POLSCY Hej rup, hej rup! Grówno! 

ŻOŁNIERZE Czy wieje wiatr, czy goni wróg, UBICA L Tak, piękne duchy spotkały się. 

POLSCY Nie żyje, nie żyje! zginamy plecy, UBICA Boże, gdzie jestem? 

ciągniemy nasz tułaczy los. Rozpoznaje Ubu. 

ARMIA Na wprost, na wprost, na wprost. Odchodzę od zmysłów! EPILOG. NA PEŁNYM MORZU 

ROSYJSKA Zimny jak trup, jak trup„. W t ra kcie śpiewu żołnie rzy coraz ubywa, padają z głod u Sa nie, uzupełnione żaglami, płyną te raz na morzu. 

i przemęczen i a na ś ni eg . UBU Grówno! Na pokład zie tego żaglowca Ubu, Ubica i Najem nicy. 

ŻYRO N „. zimny trup! 

UBU Ten mróz! Kurlewski klimat w tej Kurlandii! UB ICA No mój grubasie, wyspałeś się już? UBU, 

UBU Zmarzły mi jaja! UBICA, 

Ostro ż ni e zbl i ża s i ę. UBU Nieźle„ . oj, święty Antoni, tu gada coś? NAJEMNICY 

Czy aby na pewno? NAJEMNICY Nas to już nie bawi. Z odda li . 

UBICA Hola he, hola he, 

CAR ŻYRO N ' Zmienionym głose m. całą naprzód pędź! 

Wstaje nagle na równe nogi Nad słuchuje. Tak, panie Ubu. Jam święty Zerwij kotwic więź! 

i przepędza napast ników. Możliwe, że już przestali nas prześladować. Gabriel! Chcę ci dać parę dobrych rad. Płyńmy więc, płyńmy więc, 

Zapamiętaj zbrodniarzu: od pięciu dni miliony węzłów, miliony węzłów, 

jesteś królem, a więcej książąt wymordowałeś, UBU Hal Dzielnie walczyliśmy chłopcy! UBU Grówno! Rozpoznałem cię. miliony mil na godzinę! 

niż trzeba, by posłać do nieba wszystkich świętych! Tym niemniej, Rosjan było przeważnie dużo, Te nerwiki w oczach! Więc, kradłaś nie tylko owies? 



UBU Piękny wiatr, co za bryza! 

UBICA Och, co za szczęście zobaczyć znowu 

umiłowany Paryż! 

UBU Opływamy na razie zamek w Elsynorze 

i wtargniemy niebawem na złowrogie fale 

Morza Północnego. 

Dzikie, ponure morze, które oblewa kraj 

Germanią zwany, bo zamieszkuje go 

lud Germanistów. 

UBICA To pewnie jest bardzo piękny kraj . 

UBU Nie przesadzajmy. Jak piękny by nie był, 

nie może się równać z Polską. 

Gdyby Polski nie było, nie byłoby Polaków. 

Z tyłu, w górze, wyłania s ię miniaturka sań-żaglowca, 

na pokładzie którego stoją postacie- kukły. 

NAJEMNICY Hola he, hola he, 

całą naprzód pędź! 

Zerwij kotwic więź! 

Płyńmy więc, płyńmy więc, 

miliony węzłów, miliony węzłów, 

miliony mil na godzinę! 

UBICA Cóż to? Oddalamy się od Francji? 

Ojcze Ubu? 

UBU Nie przejmuj się. Kraj, ku któremu zmierzamy, 

jest jakby dla nas stworzony. 

To kraj, gdzie Wolność rozpływa się w Braterstwie, 

Braterstwo - w Równoś(i, 

Równość - w Sprawiedliwości, 

a Sprawiedliwość - w Bezprawiu. 

To niezwykły kraj, 

i jedyny-

godny 

nas przygarnąć. 

Statek-miniaturka płynie w przestworzach, Ubu, Ubica 

i Najem nicy pojawiają się na proscenium . 

Śpiewają przed rampą . 

UBU, 

UBICA, 

NAJEMNICY Gdy niedzielne słoneczko nas budzi, 

pędzimy tam, 

gdzie wśród samych zacnych ludzi 

gapimy się znów, 

jak z mózgów leci szlam! 

Ach, co to za frajda, 

frajda, frajda, frajda! 

Ach, co to za frajda! 

KURTYNA 

-

-

-

Oryginalny tekst libretta Jerzego Jarockiego i Krzysztofa Penderec 
kiego powstał w języku niemieckim i tak jest zawsze wykonywan 
,erzy Jarocki kilkakrotnie zamierzał przełożyć libretto na łięzyk po 
ski, ale dokonał tego dopiero w sierpniu 2003 roku specja nie na za 
mówienie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 

JERZY JAROCKI I KRZYSZTOF PENDERECKI O OPERZE UBU REX Fragmenty rozmowy z is listopa

da 1992 roku prowadzonej w ramach spotkania z cyklu „Goście Starego Teatru" 

KRZYSZTOF PENDERECKI Jeśli chodzi o czwartą moją operę, Ubu króla, to ty też możesz coś tu 

powiedzieć.JERZY JAROCKI Zanim przejdziemy do Ubu króla pozwól, że zatrzymam cię jesz

cze przy roku 1969, czyli przy premierze Diabtów z Loudun w Hamburgu. KRZYSZTOF PEN· 

DERECKI ( ... ) Premiera, niestety nieudana. Dlaczego? Za dużo Polaków znalazło się w jed

nym miejscu: Lidia i Jerzy Skarżyńscy, Konrad Swinarski, Henryk Czyż, Andrzej Hiolski i ja, 

może jeszcze ktoś. Doszło do tego, że przy końcu prób nikt ze sobą nie rozmawiał - typo

we dla Polaków. Nie było mowy o żadnej współpracy, wszyscy robili sobie na złość. Odby

ły się dwa czy trzy spektakle - na zasadzie, że jak Swinarski chciał skracać scenę czy grać 

w szybszym tempie, to Czyż naumyślnie dyrygował wolniej. Wściekłem się i zabroniłem 

dalszych przedstawień. Na szczęście dwa dni później miałem premierę w Stuttgarcie. 

Gdyby nie to wystawienie, nikt by zapewne nie pamiętał o Diabtach z Loudun. JERZY JA

ROCKI w parę tygodni później Konrad zrobił premierę w Santa Fe ... KRZYSZTOF PENDERECKI I to 

znakomitą! Ale wtedy z Polaków byliśmy tylko on i ja, zresztą nie wtrącałem się . JERZY JA

ROCKI Już wtedy pisano o elementach buffo w twojej muzyce. KRZYSZTOF PENDERECKI Tam są 

dwie postaci, już w samym tekście, utrzymane w tonacji buffo. Ale generalnie niemożli

we jest napisanie wielkiego dramatu bez scen o podobnym charakterze. Zarówno w Dia

btach z Loudun, jak i Czarnej masce występuje masę charakterystycznych, zabawnych 

scen. Być może wyostrzony język dramatu nasunął mi pomysł napisania opery stricte 

buffo. Pamiętam, że pierwszy raz rozmawiałem z tobą na ten temat dobre dwadzieścia 

lat temu. JERZY JAROCKI Współpracę przy libretcie zaproponowałeś mi w 1972 roku, tuż po 

premierze Ubu króla w teatrze lalkowym w Sztokholmie, z którym współpracowałeś, i po 

wcześniejszych doświadczeniach w Niemczech. Ktoś miał ci pomagać, zniechęciłeś się 

i zwróciłeś się do mnie. ( ... ) KRZYSZTOF PENDERECKI Ubu zainteresowałem się bardzo dawno. 

Po raz pierwszy obejrzałem ten dramat w 19S7 roku w „Stodole", byt to spektakl w re

żyserii Jana Biczyckiego. Wiele razy myślą wracałem do tego tematu, ale albo nie mia

łem czasu , albo pomysłu na libretto. Wydawało mi się ono nie do napisania, zwróciłem 

się więc do ciebie. JERZY JAROCKI Ja też byłem zajęty, a potem już nie widziałem sensu zaj

mowania się takimi tematami . Robiłem wtedy ze Staszkiem Radwanem Mord w kate

drze i Życie snem, a ty przygotowywałeś Requiem - sztutgarcka prapremiera zrobiła na 

mnie wstrząsające wrażenie, podobnie jak na niemieckiej publiczności. KRZYSZTOF PENDE

RECKI Mogę powiedzieć z całą pewnością, że gdybym napisał Ubu dwadzieścia lat temu, 

na pewno byłby to utwór satyryczny, polityczny, coś w rodzaju ostrzeżenia . Pisząc te

raz, chciałem się po prostu zabawić cudzymi technikami, wyśmiać się z innych (dobro

tliwie, nie złośliwie). W 1972 roku tego klucza jeszcze nie miałem, byto za wcześnie. JERZY 

JAROCKI ( ... ) Bawisz się także własnymi środkami. KRZYSZTOF PENDERECKI Nie tylko swoimi! 

Także.Strawińskiego (szczególnie z baletów). Tak jak dla siedemnastolatka Alfreda Jar

ry'ego nie było autorytetów, tak i dla mnie nie było żadnych świętości. Sięgnąłem pełną 

garścią do historii opery i nie tylko opery. Przetwarzałem, a to co powstało, jest już moją 

muzyką . Ale gdyby ktoś chciał się drobiazgowo dopatrywać, to w pierwszym fragmencie 

jest i styl Gioacchino Rossiniego, i styl Wolfganga Amadeusa Mozarta. Czuje się ich tech 

nikę, choć nie ma cytatu . Właściwie cała opera usiana jest takimi quasi-cytatami. JERZY 

JAROCKI Prapremierę znów zrobiłeś w Niemczech, w Monachium (6 lipca 1991). insceni

zował stary doświadczony reżyser niemiecki August Everding. Partię Ubu śpiewał Robert 

Tir, a Ubicy znakomity mezzosopran Doris Soffel. Kiedy zobaczymy Ubu w Polsce? KRZYSZ

TOF PENDERECKI Są dwa projekty. W zasadzie można powiedzieć, że to ty się wykręcasz . Ty 

miałeś reżyserować jedno z tych przedstawień ... W 1993 roku - premiera Ubu w lodzi, 

a zaraz potem w Krakowie. Warszawa robi Czarną maskę i Raj utracony, a więc Ubu król 

na stołecznej scenie zostanie zaprezentowany w późniejszym terminie. ( ... ) 



OPERA JEST WIĘZIENIEM Rozmowa z reżyserem przedstawienia Krzysztofem Warlikowskim 
MARCIN GMYS Ubu Rex Krzysztofa Pendereckiego jest już twoją piątą realizacją operową, 
a czwartą - po The Music Programme Roxan ny Panufnik, Ignorancie i szaleńcu Pawła My-
kietyna i Tattooed Tongues Martijna Paddinga - operą współczesną (z klasycznych wyre-
żyserowałe · jedynie Don Carlosa Verdiego). Tymczasem w teatrze dramatycznym prefe-
rujesz Greków, Szekspira, Prousta, słowem teksty klasyczne, a sztuki współczesne repre-
zentowane np. przez Sarah Kane pozostają w wyraźnej mniejszości. Czy ta inwersja jest 
dziełem przypadku, czy twoim świadomym wyborem? KRZYSZTOF WARLIKOWSKI Myślę, że 

w teatrze dramatycznym możliwość reinterpretowania materiału jest znacznie większa 
niż w operze. Reżyserowi teatralnemu opera współczesna daje o wiele większą wolność, 
po pierwsze dlatego, że nie wykształcił się jeszcze żaden kanon inscenizacyjny, a po dru-
gie (co też wydaje mi się bardziej istotne), że takie dzieło z reguły nie pęta go już nie-
prawdziwym, konwencjonalnym obrazem życia . MARCIN GMYS Czyli w operze czujesz się 
gorzej niż w teatrze ... KRZYSZTOF WARLIKOWSKI To za mocno powiedziane. Ale z pewnością 
opera nadal stanowi dla mnie rodzaj ciężkiego więzienia, które należałoby najlepiej roz-
sadzić od wewnątrz. Oczywiście, aby tak się stało, musi nastąpić impuls jednocześnie 
nadany ze wszystkich stron : począwszy od kierownika muzycznego całego przedsięwzię-

cia , który próbuje - gdy mowa o klasykach gatunku - odświeżyć niekiedy zakurzoną war-
stwę dźwiękową, poprzez wykonawców partii solowych, a skończywszy na reżyserze, 
który tchnie w spektakl świeżą myśl. Podczas pracy w operze bardzo mi zależy na tym, 

żeby śpiewacy odrzucili swoje dawne przyzwyczajenia, żeby nie odrabiali swoich partii, 
jak się odrabia lekcje, ale żeby poczuli tę przyjemność budowania świata , która porusza 
wybitnych aktorów dramatycznych, jeśli zostaną przez reżysera pobudzeni do twórczego 
działania . MARCIN GMYS Z tego, co powiedziałeś wyczuwam, że podczas pracy ze śpiewaka-
mi chyba otrzymujesz od nich na próbach mniej, niż od aktorów dramatycznych, z który-
mi - to wiadomo powszechnie - wchodzisz w intelektualne interakcje, którym wiele da-
jesz, ale i od których też niejedno otrzymujesz. Czy oznacza to, że w operze czujesz się 
skazany wyłącznie na siebie? KRZYSZTOF WARLIKOWSKI Opera jest więzieniem . Do jakiego 
stopnia nam się uda w tym więzieniu stworzyć enklawę wolności - to problem podsta-
wowy i najważniejszy. Droga dochodzenia do tej wolności jest inna niż w teatrze. Nie po-

równuję nawet typu pracy w obu tych miejscach, ponieważ są one z zasady nieprzysta-
walne. Przecież w teatrze na początku nie ma właściwie nic. Jedno wielkie zero, nic nie 
jest „ napisane". Kiedy po wielkim, mozolnym budowaniu zaczyna się tam coś rysować, 

kiedy pojawiają się pierwsze elementy czegoś stabilnego - przychodzi moment ulgi . 
W operze zaś to, co jest ustalone i zaplanowane od początku, to, co jest narzucone przez 
partyturę i skostniałą konwencję, jest tym, od czego próbujesz się uwolnić . Twoim zada-
niem jako reżysera jest wpuścić życie w te istniejące już struktury. MARCIN GMYS Ubu Rex 

Krzysztofa Pendereckiego jest - przynajmniej w zestawieniu z utworami Mykietyna czy 
Paddinga - niemal klasykiem gatunku, choć kanon inscenizacyjny w tej materii trudno 
uznać za już ukonstytuowany. Samo dzieło jest zaś bardzo ściśle zdefiniowane przez par-
tyturę, nie daje żadnych możliwości np. przestawienia scen. Jak zamierzasz uciec z tego 
konkretnego „więzienia", stworzonego najpierw przez Jarry'ego, a 100 lat później przez 
Pendereckiego? KRZYSZTOF WARLIKOWSKI Staram się zbudować pomost pomiędzy tekstem, 
a warstwą muzyczną, pomost, który złoży się w spójny seris. Chciałbym sobie odpowie-
dzieć na pytanie, dlaczego Penderecki już w latach 70. sięgał po tekst Jarry'ego, jakie były 
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jego intuicje na ten temat i dlaczego ta opera w ogóle powstała. Odnoszę wrażenie, że jako dramat marionetek. Jeśli mamy do czynienia z marionetkami, to od razu nasza wy-

chciał on dużo powiedzieć o Polsce, że pragnął, by ten jakby dość abstrakcyjny dramat, obraźnia uruchamia dalszy ciąg skojarzeń i zaczynamy myśleć o idei teatru świata, stero-

który - jak głosi podtytuł - rozgrywa się „w Polsce, czyli nigdzie" ucieleśnił się . Penderec- wanego przez jakiegoś wewnętrznego Boga-Reżysera. Wydaje mi się, że w sztuce Jarry-

ki wypełnił go rozmaitymi treściami : z jednej strony Musorgskim, z drugiej - czymś na 'ego nie ma jednak takiej zawiadującej całością postaci. Więcej, nie ma także jakiegoś de-

kształt pastiszowych reminiscencji polskich powstań narodowowyzwoleńczych, które cydującego o ogólnym porządku mechanizmu sprawczego, postaci zostały tutaj jakby 

słyszę w tym dziele. Wypełnił te abstrakcje Jarry'ego czymś, co ma posmak pastiszu poi- puszczone samopas. Czy twoim zdaniem Penderecki - odmiennie niż Jarry - nie próbo-

skiego romantyzmu. Odczytuję to dzieło jako wyśmianie nas samych, naszego zmagania wat tu za pośrednictwem swojej muzyki zaprowadzić jakiegoś ładu? KRZYSZTOF WARLIKOW-

się z romantyzmem w wieku XX, jako pytanie o to, czy my Polacy zdołamy się uwolnić od SKI Myślę, że gdyby wszystko od początku postawić na głowie - jak to się dzieje u Jarry'e-

romantycznego dziedzictwa, czy też okaże się to niewykonalne, ponieważ stanowi ono go - to cały ten świat byłby mało intrygujący. Rozmyślając nad koncepcją przedstawie-

naszą naturę. Jest to współczesna wersja polskiej opery narodowej z Halką i Strasznym nia starałem się zaprowadzić w niej ład . Może nie do końca taki, o którym wspomniałeś, 

dworem na czele. MARCIN GMYS Jeżeli dobrze zrozumiałem to abstrakcyjność dramatu Jar- ale ład, który polega na pomyśle przejścia od świata dla nas rozpoznawalnego i akcepto-

ry'ego, który może rozgrywać się wszędzie i zawsze, zamierzasz ukonkretnić. Chcesz po- walnego ku innej, zdegradowanej rzeczywistości. Jestem pewien, że jeśli świat Ubu kró-

traktować tę Polskę z podtytułu w sposób bardziej dosłowny? KRZYSZTOF WAR°LIKOWSKI Rze- la byłby od razu a rebours, to wtedy nie odczulibyśmy zupełnie zagrożenia, jakie ze sobą 

czywiście przyjmuję, że jest to sztuka o Polsce, chociaż sam Jarry, kiedy pisał tę sztukę, niesie. MARCIN GMYS W jaki sposób dokona się metamorfoza jednego porządku w drugi? 

zupełnie nie rozumiał ówczesnej polskiej specyfiki, sytuacji kraju wymazanego z mapy KRZYSZTOF WARLIKOWSKI Taką historię, którą wymyślił Jarry, z dramaturgicznego punktu wi-

XIX-wiecznej Europy. Nie wiem jak Jarry zabrzmiałby dziś w teatrze, ani jak zabrzmi w fil- dzenia znacznie lepiej opowiedzieć, gdy zdarza się we śnie, w którym do głosu dochodzą 

mie Szulkina, ale podejrzewam, że podejmując decyzję o napisaniu tej opery Penderecki nasze instynkty. Jeśli nasza podświadomość ujawni się w przestrzeni onirycznej, to jest 

chciał nam Polakom dokuczyć, tak jak Jarry chciał zajść za skórę mieszczanom. Różnica szansa, że w rzeczywistości ten koszmar nigdy nie zdarzy się naprawdę, jak to było 

pomiędzy Jarrym a Pendereckim polega na tym, że kompozytor jakby głośniej się śmieje . w przypadku Ubu-podobnych - Hitlera czy Stalina. Poza tym Ubu Rex został przez Pende-

A to z kolei rodzi poważny problem reżyserski: jak tę dokuczliwość pierwowzoru zmie- reckiego i Jarockiego w prologu i epilogu zaopatrzony w rodzaj komentarza odautorskie-

szać z operowym śmiechem, jaki ruch wykonać, aby ów śmiech stał się inteligentny, aby go w postaci piosenki, kpiącej z widzów, którym „ robimy wodę z mózgu". Cały zamysł mi-

coś nam o nas powiedział. No i wreszcie kwestia ostatnia: jak przywrócić artystyczną siłę krofonowy z epilogu powoduje, że nagle się robi nad-teatr. Powstaje komentarz do całej 

aktowi odwagi Jarry'ego, który konfrontacyjnie ustawił się wobec zastanych konwencji historii Ubu, którą dopiero co obejrzeliśmy, mówiący widzom, że „oto zrobiliśmy was 

i w efekcie stworzył bohatera negatywnego, albo anty-bohatera, „Hitlerka" (takich w trąbę". Utwór zostaje wzięty w wielki nawias, i to nawias podwójny. Krystalizuje się 

postaci na wielką skalę miała nam najpierw dostarczyć XX-wieczna historia, a potem li- struktura „teatru w teatrze w teatrze". Jej pierwszy element to historia pewnej pary, któ-

teratura, teatr i film). MARCIN GMYS Skoro już jesteśmy przy dramatis personae, czy palimp- ra najpierw zasypia, a potem s i ę budzi, drugi to koszmarny scenariusz snu, zaś trzeci -

sestowość postaci powołanych do życia przez Jarry'ego (sam Ubu, który przypomina quasi-Weillowska piosenka, z której wynika, że w słoneczne niedzielne popołudnie spa-

przecież Makbeta, Gargantuę czy Napoleona, jest pod tym względem najbardziej 

wdzięcznym przykładem) i palimpsestowość muzyki Pendereckiego będą miały jakieś 

cerują sobie wynaturzeni mieszczanie, którzy przedrzeźniają tych zacnych widzów oglą -

dających spektakl. Swiadomie eklektyczna muzyka Pendereckiego doskonale „zagra" 

znaczenie dla twojej scenicznej interpretacji tej opery? KRZYSZTOF WARLIKOWSKI Zamierzam z taką wielością rzeczywistości. Struktura Ubu króla kojarzy mi się z Szekspirowskim za-

zbudować postać dość jednorodną. Wówczas nie będzie specjalnie istotne, czy w danym biegiem zastosowanym m.in. w Sn ie nocy letniej, kiedy to na scenę wychodzi Puk i mówi, 
miejscu Ubu ma w sobie coś z Rabelais'go, a w innym z Szekspira. Oczywiście, że te że to wszystko, co widzieliśmy, nie jest rzeczywistością, że pokazujemy tu okropne rze-

wszystkie możliwe do odczytania źródła inspiracji w sumie też składają się na jakiś dra- czy, których nie ma, ale właściwie to one są, tyle że we śnie . Szekspir pokazał, iż podświa-

mat, który polega na zabawie kliszami myślowymi . Wydaje mi się jednak, że moja praca domość jest w naszym życiu obecna na tych samych prawach, co zracjonalizowane, 

powinna być kontrapunktem do muzyki . MARCIN GMYS Jaki to będzie człowiek? KRZYSZTOF świadome siebie dz iałanie . MARCIN GMYS Czy nie odnosisz wrażenia , że następstwo zda-

WARLIKOWSKI Wyobrażam sobie Ubu jako współczesnego karierowicza, dochodzącego do rzeń w tej operze, mieszanina stylów muzycznych i indywidualnych idiomów kom pozy-

celu za pomocą niemoralnych środków. Będzie on poniekąd bohaterem na miarę dzisiej- torskich trochę przypomina poetykę wideoklipu? KRZYSZTOF WARLIKOWSKI Myślę, że Pende-

szych czasów, stanowiącym zarazem dla nich poważne zagrożenie . Zostanie ulepiony recki zafundował nam rodzaj jakiegoś strasznego śmietnika muzycznego wielkich kl isz, 

z elementów, które w sumie dają mieszankę wybuchową. Takich różnych Ubu - sympa- który ma w sobie coś z wideoklipu. Ale ta stylistyczna mieszanina w rezultacie pozosta-

tycznych i niesympatycznych - znamy dobrze z historii XX wieku. Są to z jednej strony wia w nas jednorodne wrażenie. Ta Rosja a la Musorgski, polonez dworu królewskiego, 

Stalin, Hitler czy Saddam Husajn, z drugiej Gorbaczow, a z jeszcze innej Wałęsa. A więc poseł, który zawsze wchodzi z fanfarami - wszystko to sytuuje się bardzo blisko ilustra-

i dyktatorzy, i sympatyczne przypadki pokroju Wałęsy, wybitnej postaci historycznej, ale cyjności muzycznej, a jednak działa mocno na naszą podświadomość . Penderecki za po-

i jednocześnie człowieka, który nie byt predestynowany by zostać najwyższym reprezen- mocą poetyki wideoklipu sprawia, że operowego Ubu króla trawimy dziś raczej podświa -

tantem narodu (a jednak dopiął swego). Ubu to człowiek, z którego potrafimy się śmiać, dornie, niż na powierzchni intrygi, która jest szalenie schematyczna. MARCIN GMYS Tytuto-

ale także indywiduum, którego się boimy. MARCIN GMYs Jarry zaprojektował swoją historię wy Ubu Pendereckiego na ogół do złudzenia przypomina swój dramatyczny pierwowzór 
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- jest to odrażający typ wyzbyty jakichkolwiek hamulców etycznych. Ale są w tej operze rzyliśmy. Podsumowanie naszych wzajemnych doświadczeń i rozważań nad funkcją mu-
fragmenty bardzo zastanawiające. Otóż ilekroć Ubu wspomina o bogactwach, które ma zyki w teatrze, nieustających prób przecierania nowych dróg dla działań jednocześnie 
zagarnąć, lub które zagarnął - muzyka staje się dziwna, jakby do protagonisty nie przy- bardzo operowych i bardzo teatralnych. W przypadku Ubu króla prowadzę dialog z dzie-
stająca . Penderecki wprowadza melancholijnego walca . Cóż to twoim zdaniem oznacza? tern, które korzeniami sięga może nawet lat 70. Jako człowiek pierwszej dekady nowego 
Czy kompozytor chciał nadać tej obrzydliwej figurze jakiś rys człowieczeństwa? I czy za- stulecia wchodzę w tę nieco starszą materię i usiłuję dostrzec w niej zwierciadło obecnej 
mierzasz te niezwykłe metamorfozy w jakiś sposób przełożyć na język scenicznego obra- rzeczywistości, postępuję z nią jak z Szekspirem. Jerzy Jarocki, współautor libretta, spe-
zu? KRZVSZTOF WARLIKOWSKI Wciąż zastanawiam się, jak z tak nieoczekiwanie powstającej cjalnie na użytek tego przedstawienia dokonał nowego przekładu tekstu, który będzie 
aury powagi uczynić coś groźnego. W jaki sposób pokazać prawdziwość takiego liryczne- przemawiać do naszej wyobraźni za pośrednictwem charakterystycznych zwrotów uży-
go momentu zła - sytuacji, która nagle wymyka się tym wszystkim operowym zwielo- wanych w naszej współczesnej rzeczywistości, także politycznej. MARCIN GMYS Czyli dzieło 
krotnieniom o jakich mówiłem . MARCIN GMYS W inscenizacji opery dokonanej przez Pendereckiego sytuujesz jednak w wymiarze klasyki? KRZYSZTOF WARLIKOWSKI Penderecki 
Krzysztofa Nazara w Krakowie w pierwszej połowie lat 90„ na scenie przebywało wielu jest wiarygodnym partnerem, któremu można zaufać. Jego operowa wersja Ubu króla 
statystów, którzy odgrywali rozmaite sceny- np. walki obu wrogich armii. Cały ruch sce- jest dla mnie znacznie bardziej frapującym wyzwaniem, niż wersja Jarry'ego, mimo że 
niczny był rygorystycznie podporządkowany taneczno-marszowemu charakterowi tej moim zadaniem będzie tutaj przywracanie utworowi Pendereckiego rewolucyjności 
opery. W którym kierunku zamierzasz podążyć - w tym ilustracyjnym, czy raczej będziesz teatralnego pierwowzoru . Ta opera jest dziełem twórcy bardzo już dojrzałego, może 
szukać innej drogi? KRZYSZTOF WARLIKOWSKI Raczej staram się działać przeciwko muzyce, nawet nieco znużonego pewną jednorodnością i powagą języka , którym dotąd 
mam w sobie opór wobec jej ilustrowania . MARCIN GMYS Jesteś zatem przeciwnikiem sce- zwykle przemawiał. Myślę, że kompozytor odnalazł tutaj jakieś ujście dla swojej 
nicznej tautologii w spektaklu operowym. KRZYSZTOF WARLIKOWSKI Tak. W operze czasami dziecinności , Gombrowiczowskiej niedojrzałości . Przed kilkunastoma laty Roman 
istnieje wielka pokusa, aby pójść za muzyką i ją ilustrować. Ale według mnie jest to my- Polański, po swoich wszystkich życiowych przejściach (holocaust, tragiczna utrata 
ślenie błędne. Muzyka wcale nie potrzebuje swego potwierdzania czy dublowania, po- żony) „zafundował" sobie Piratów. Zrealizował chłopięce marzenie, któremu moż-
winna za to istnieć jako partner. Szukam takiego języka, który zamiast zadowalać widza na nadać wręcz terapeutyczny sens. Niewykluczone, iż Ubu Rex w artystycznej bio-
swoją urodą, zmusza go do aktywnego udziału , uruchamia jego wyobraźnię . MARCIN GMYS grafii Pendereckiego posiada podobne znaczenie. 
Rozumiem, że każdy kto przyjdzie do Teatru Wielkiego obejrzeć efektowną bitwę sce- ROZMAWIAŁ MARCIN GMYS 

niczną poczuje się na twoim spektaklu zawiedziony. Ale jest to chyba zgodne z intencja-
mi Pendereckiego, który do li aktu wprowadził quasi-polifoniczne intermezzo poprze-
dzające scenę polsko-rosyjskiej batalii, być może nakierowując nasze myśli np. na Ili akt 
Verdiowskiego Makbeta, gdzie orkiestrowa fuga funkcjonowała jako ilustracja walki 
dwóch armii (myślenie Verdiego wydaje się z dzisiejszej perspektywy szalenie nowocze-
sne). Penderecki, stosując podobny chwyt, chyba nie życzyłby sobie tak daleko posunię-

tego realizmu ... KRZYSZTOF WARLIKOWSKI W charakterze tego intermezza powiedziane jest 
tak wiele, że istotnie, tak jak mówisz, sceniczne imitacje bitwy nie miałyby żadnego sen-

su. Słuchając tego fragmentu odnoszę wrażenie, że na czas jego trwania powinien się 
nawet ściemnić teatr, powinniśmy zwyczajnie wysłuchać po prostu kawałka muzyki. 
MARCIN GMYS W twoich trzech poprzednich produkcjach reżyserskich , powstałych w ostat-
niej dekadzie, zawsze miałeś u swojego boku kompozytorów tych dzieł. A jak będzie 
w przypadku Ubu króla? Oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby twórca tego formatu 
co Krzysztof Penderecki przesiadywał stale na prowadzonych przez ciebie próbach. Ale 
czy nie nawiązałeś z nim osobistego kontaktu, choćby po to, by usłyszeć co ma do powie-
dzenia na temat twojej propozycji inscenizacyjnej? A może traktujesz go po prostu już 
jako klasyka i do Ubu króla podchodzisz jak np. do Don Carlosa? KRZYSZTOF WARLIKOWSKI 

Kontakt bezpośredni jest bardzo potrzebny, kiedy s i ę coś rozwija niejako od początku 
i trzeba iść wspólnie do przodu. Taka sytuacja ma zawsze miejsce w momencie pracy nad 
prapremierą . Szczególn ie silnie odczuwałem kon ieczność współpracy z Pawłem Mykiety-
nem podczas przygotowań do prapremiery Ignoranta i szaleńca . Było to przecież z jednej 
strony jakieś mate zwieńczenie moich ówczesnych doświadczeń operowych, ale - przede 
wszystki m - zwieńczenie teatralnej drogi, którą wspólnie z Pawłem wówczas przemie-



JACEK KASPSZYK Dyrygent, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Ukoń-
czyt dyrygenturę, teorię muzyki i kompozycję w warszawskiej Akademii Muzycznej (1975). W tym samym roku 
zadebiutowat w stotecznym Teatrze Wielkim nową realizacją Don Giovanniego Mozarta. W 1976 roku zostat go-
ścinnym dyrygentem Deutsche Oper am Rhein w Dusseldorfie, a w rok później otrzymat Ili nagrodę w presti-
żowym konkursie Herberta von Karajana w Berlinie, która zaowocowata wkrótce jego debiutem w Filharmonii 
Berlińskiej i w Nowym Jorku. W 1978 roku zostat pierwszym dyrygentem, a w dwa lata później kierowat Wielką 
Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji, z którą odbyt kilka europejskich tournee, występując także w 
londyńskiej Royal Festival Hall. W 1982 roku przenióst się do Londynu, gdzie zadebiutowat z tamtejszą Filharmo-
nią, a następnie występowat regularnie ze wszystkimi londyńskimi orkiestrami, a także z: Halle, Royal Liverpool 
Philharmonic, Bournemouth Symphony. Ulster Orchestra, Royal Scottish National, BBC Scottish i z BBC National 
Orchestra of Wales, z którą poprowadzit swój pierwszy koncert promenadowy. W latach 1983-87 byt pierwszym 
dyrygentem londyńskiej Capital Radio's Wren Orchestra. Dyrygowat orkiestrami niemal catej Europy: Filharmo-
nią Berlińską, Bayerischer Rundfunk, RSO Berlin, Orchestre Nationale de Paris, Vienna Symphony, Królewską Fil-
harmonią w Sztokholmie, Filharmonią w Oslo i Rotterdamie, Czeską i Flandryjską Orkiestrą Filharmoniczną oraz 

Cham ber Orchestra of Europe, z którą odbyt tournee po Australii . W latach 1991-95 byt gtównym dyrygentem 
i doradcą muzycznym North Netherlands Orchestra. Odbył tournee z Yomiuri Nippon Symphony i występowat 
z Tokyo Philharmonic, a także z Hong Kong Symphony i New Zealand Symphony. W Ameryce Pótnocnej dyrygo-
wat w: San Diego Symphony, Cincinnati Symphony, Winnipeg Symphony. Calgary Symphony i w Detroit Opera. 
Jednocześnie wspótpracowat z teatrami operowymi, dyrygowat takimi przedstawieniami, jak: Dama pikowa 

Czajkowskiego (Deutsche Oper am Rhein, Dusseldorf, 1977), Straszny dwór Moniuszki (Detroit Opera, 1982), 
Sen nocy letniej Brittena (Opera de Lyon, 1983). Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego (Opera de Bordeaux, 1987), 
Czarodziejski flet Mozarta (Opera Comique, Paryż, 1986 i Królewska Opera w Sztokholmie, 1988), Siedem grze-

chów gtównych Weilla (Opera de Lyon, 1987), Zemsta nietoperza Johanna Straussa (Scottish Opera, 1988), Ho-

fender tutacz Wagnera (Opera North Leeds, 1989), Cyrulik sewilski Rossiniego (English National Opera, 1992), Ka-

wa/er srebrnej róży Richarda Straussa (Opera Narodowa, Warszawa, 1997) i Dziadek do orzechów Czajkowskiego 
(Opernhaus, Zurych, 2000). W 1994 roku ponownie rozpoczątwspótpracę z Polską; dyrygowat przedstawieniami 
Traviaty Verdiego w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej i koncertami w Filharmonii Narodowej, gdzie w 1996 
roku zostat gościnnym pierwszym dyrygentem. Rozpocząttakże regularną wspótpracę z Sinfonią Varsovia, a tak-
że z Warszawską Operą Kameralną i z Warszawską Orkiestrą Symfoniczną. W 1998 roku zostat dyrektorem arty-

stycznym i muzycznym, a od września 2002 roku jest dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Wielkiego -
Opery Narodowej. Przygotowat tu premiery Don Giovanniego Mozarta, Zamku księcia Sinobrodego i Cudownego 

mandaryna Bartóka, Króla Rogera Szymanowskiego, Don Carlosa i Otella Verdiego, Strasznego dworu Moniusz-

ki, Eugeniusza Oniegina Czajkowskiego, Wesotej wdówki Lehara, La Rondine Pucciniego oraz wznowienia: Nabuc-

ca, Rigoletta i Traviaty Verdiego, Walkirii Wagnera i Turandot Pucciniego. Rosnący prestiż Teatru Wielkiego w tym 
okresie zaowocowat zaproszeniami z zagranicy. W latach 2000-02 Opera Narodowa z Jackiem Kaspszykiem wy-

stępowata w Luksemburgu i we Lwowie, podczas Festiwalu Pekińskiego oraz na cypryjskim Pafos Aphrodite Fe-
stival. W 2001 roku Jacek Kaspszyk prezentowat z zespotem Teatru Wielkiego Traviatę podczas tournee po Japo-
n ii, a w styczniu 2003 roku poprowadzit tam nasze przedstawienia Otella i Turandot. Grudzień 2002 roku przy-
nióst z kolei występy gościnne zespotu Opery Narodowej pod jego dyrekcją w moskiewskim Teatrze Bolszoj ze 
Strasznym dworem Moniuszki, Królem Rogerem Szymanowskiego i Eugeniuszem Onieginem Czajkowskiego. Ja-
cek Kaspszyk jest również twórcą sukcesów koncertowych orkiestry Teatru Wielkiego. Ma w dorobku wiele na-
grań CD, wśród których szczególne uznanie zdobyty wykonania następujących utworów: li Signor Bruschino Ros-
siniego z Warszawską Operą Kameralną i wyróżnione Edison Prize nagranie Concerto lugubre Bairda z Narado-
wą Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Nagrywat dla Collins Classics z czterema londyńskimi orkiestrami, ta-
kie utwory, jak: Obrazki z wystawy Musorgskiego, I Symfonia Mahlera i Also spracht Zarathustra Richarda Straus-
sa (z London Symphony Orchestra), li Symfonia Rachmaninowa i Uwertury operowe Verdiego (z Philharmonia 
Orchestra), popularne utwory Johanna Straussa oraz V i VIII Symfonia Schuberta (z London Philharmonic Orche-
stra), aż po Interludia orkiestrowe Pucciniego (z Royal Philharmonic Orchestra). Z zespotem Teatru Wielkiego -
Opery Narodowej nagrat też Straszny dwór Moniuszki (EMI Classics) i Króla Rogera Szymanowskiego. 



KRZYSZTOF WARU KOWSKI Reżyser teatralny. Absolwent Uniwersyteu Jagiellońskiego w Krakowie, MAŁGORZATA SZCZĘSNIAK Scenograf teatra lny. Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwer-

gdzie w latach 1981-89 studiował na wydziałach: historii, filozofii oraz filologii romańskiej. W 1984 roku po-
znawat historię teatru greckiego w Ecole Pratigue Des Hautes Etudes na paryskiej Sorbonie, a w latach 1989-
93 byt studentem wydziału reżyserii dramatu PWST w Krakowie. Debiutował w 1991 roku jako asystent re-
żysera Jeana-Paula Garniera przy przedstawieniu dyplomowym Mefista wg Klausa Manna (PWST, Kraków). 
W latach 1992-93 byt asystentem Petera Brooka przy realizacji lmpressions de Pelleas według Debussy'ego 
(Buffes Du Nord, Paryż). Swą samodzielną pracę reżyserską zapoczątkował przedstawieniami: Biate noce wg 
Dostojewskiego podczas warsztatów Brooka w Krakowie (PWST, 1992, dyplom reżyserski); Auto da fe Eliasa 
Canettiego (PWST, Kraków), Zbrodnia przy ulicy Lourcine Labiche'a (PWST, Wrocław), Markiza O według Heinri-
cha von Kleista (Stary Teatr, Kraków), Trucizna teatru Rudolfa Sirery (Teatr Nowy, Poznań), Kupiec wenecki Szek-
spira (Teatr Horzycy, Toruń) i Roberto Zucco Bernarda-Marie Koltesa (Teatr Nowy, Poznań). Brat udział w warsz-
tatach pod kierunkiem Petera Brooka podczas festiwalu Wiener Festwochen. Był także asystentem Krystiana 
Lupy przy realizacji Ma/te według Rainera M. Rilkego (Stary Teatr, Kraków). Druga potowa lat dziewięćdziesią-
tych przyniosła szereg nowych realizacji artysty w kraju i za granicą. Zaadaptował i wyreżyserował opowia-
danie Klausa Manna Zakratowane okno w spektaklu Ludwig - Tod eines Koenigs (Kammerspiele, Hamburg) 
oraz fragmenty prozy Prousta W poszukiwaniu straconego czasu podczas warsztatów pod kierunkiem Giorgio 
Strehlera (Piccolo Teatra, Mediolan). W Izraelu, na scenie Beit Zvi w Tel Awiwie zrealizował Proces Kafki (1995) 

oraz Hamleta Szekspira (1997). Kolejne prace teatralne reżysera to: Zatrudnimy starego clowna Mateia Visnie-
ca (Stary Teatr, Kraków, 1996), Elektra Sofoklesa (Teatr Dramatyczny, Warszawa), Opowieść zimowa Szekspi-
ra (Teatr Nowy, Poznań , 1997), nagrodzona Honorowym Yorrikiem na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. 
W tym samym roku wystawił Tancerza mecenasa Kraykowskiego Gombrowicza dla radomskiego Festiwa-
lu Gombrowicza (Teatr Powszechny, Radom). W 1998 roku zrealizował Poskromienie ztośnicy Szekspira (Te-

sytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1976). W latach 1977-81 kontynuowała studia doktoranckie na tym wy-
dziale, zaś w latach 1981-84 uczyła się na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1990 
roku wzięła udział w Quatriennale Scenografii w Pradze, a w 1994 - w Wystawie Młodych Scenografów 
w Katowicach. Jej najważniejsze prace scenograficzne to: Mefisto wg Klausa Manna, w reżyserii Jeana-Pau-
la Garniera (PWST, Kraków, 1991); Zdrada Harolda Pintera (Stary Teatr, Kraków, 1993); Don Kichot wg Cervan-
tesa (Stary Teatr, Kraków, 1994); Czajka Antoniego Czechowa (Teatr Polski, Wrocław, 1995); Peer Gynt Hen-
ryka Ibsena (Stary Teatr, Kraków, 1996) - wszystkie do przedstawień w reżyserii Marka Fiedora; Oleanna Da-
vida Mameta w rei yserii Paula Lam perta (Stary Teatr, Kraków, 1995); Iwona, księżniczka Burgunda Witolda 
Gombrowicza w reżyserii Jana Peszka (Teatr X, Tokio, 1996) oraz w reżyserii Ewy Bułhak (Teatr Studio, War-
szawa, 1997). Jest także autorką scenografii wielu przedstawień zrealizowanych przez Krzysztofa Warlikow-
skiego, takich, jak: Biate noce wg Fiodora Dostojewskiego (PWST, Kraków, 1992); Auto da fe wg Eliasa Canet-
tiego (PWST, Kraków, 1992); Zbrodnia przy ulicy Lourcine Eugene Labiche'a {PWST, Wrocław, 1993); Markiza O 
według Heinricha von Kleista (Stary Teatr, Kraków, 1993); Trucizna teatru Rudolfa Sirery (Teatr Nowy, Poznań, 
1994); Kupiec wenecki Szekspira (Teatr Horzycy. Toruń, 1994); Ludwig - Tod eines Koenigs wg Zakratowanego. 

okna Klausa Manna (Kammerspiele, Hamburg, 1994); Roberto Zucco Bernarda-Marii Koltesa (Teatr Nowy, Po-
znań, 1995); Proces Franza Kafki (Beit Zvi, Tel Awiw, 1995); Zatrudnimy starego clowna Matei Visnieca (Sta-
ry Teatr, Kraków, 1996); Elektra Sofoklesa (Teatr Dramatyczny, Warszawa, 1996); Opowieść zimowa Szekspi-

atr Dramatyczny, Warszawa), a spektakl ten został nagrodzony za najlepszą reżyserię na Festiwalu Szekspi-
rawskim w Gdańsku. Przygotował też: Peryklesa Szekspira (Piccolo Teatra, Mediolan), Zachodnie Wybrzeże Kol-

o, Lauru Konrada na Festiwalu Sztuki Reż serskie· 
Katowicach; otrz mat także Pasz ort „Polit ki". 



SAAR MAGAL Choreograf. Początkowo ksztatciła się w Tel Awiwie studiując ta
niec, film i fotografię; uczyła się także w londyńskim Laban Centre for Movement 
and Dance, uczestniczyła w kursach tanecznych w Nowym Jorku i Bostonie. Reali
zowała swoje choreografie z zespołami: Batsheva Dance Company, Koldmama Dan
ce Company, a także z własną grupą działającą przy Suzanne Della I Center for Dan
ce and Theater w stolicy Izraela. Jej prace choreograficzne były także prezentowane 
przez: Bat Dor Studios of Dance w Tel Awiwie, Multifrazione Progetti & Fabbricia Eu
ropa we Florencji i Laban Center w Londynie. Pracowała również dla izraelskich te
atrów dramatycznych w Beer Sheva Theatre i Tel Awiwie oraz w Nowym Jorku {The
atre for a New Audience, The Ontological Theatre), Mediolanie {Piccolo Teatra), Stut
tgarcie {Staatstheater), Bostonie (American Repertory Theatre) i Moskwie {MChAT). 
Od kilku lat współpracuje z Krzysztofem Warlikowskim; przygotowała choreografie 

do jego spektakli Hamleta (Tel Awiw, 1997 i Teatr Rozmaitości w Warszawie, 1999), Peryklesa {Mediolan, 1998), 
Fenicjanek (Beer Sheva, 1998), Wieczoru trzech króli {Stuttgart, 1999) i Burzy (Stuttgart, 2000). Pracuje także 
z innymi reżyserami, a przede wszystkim z Robertem Woodruffem, z którym realizowała takie przedstawienia, 

jak: Jude Suss Kornfelda, The Changeling Middletona i Rowley'a, Fossil Sternheima, Medea Euripidesa, Ryszard li 
Szeks ira i inne. 

FELICE ROSS Reżyser świateł. Urodziła się i studiowała w Stanach Zjednoczonych, ale obecnie mieszka 
w Izraelu. Była projektantką świateł do wielu spektakli teatralnych, a wśród nich do: Miarki za miarkę Szekspira, 
Sześciu postaci scenicznych w poszukiwaniu autora Pirandella i Mewy Czechowa na scenie Chan Theatre w Je-
rozolimie, do Pigmaliona Shawa, Niebezpiecznych związków Laclosa i Nory (Bergmanowskiej wersji Domu lalki 

Ibsena) na scenie Cameri Theatre w Tel Awiwie. W tamtejszym Teatrze Narodowym Habima reżyserowała 
światła do Lotu nad kukutczym gniazdem Keseya, Stugi dwóch panów Goldoniego i Dzielnego wojaka Szwej-

ka Haska, a na scenie Beer Sheva Theatre - do Jak wam się podoba Szekspira, Podrzutka Middletona, The Blo-

od Knot Fugarda i Fenicjanek Eurypidesa. Przy tej ostatniej realizacji współpracowała po raz pierwszy z polskim 
reżyserem Krzysztofem Wa rlikowskim, dla którego realizowała później światła do spektakli: Oczyszczeni Sarah 
Kane w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, W poszukiwaniu straconego czasu Prousta w Bonn, Burza Szekspira 

Warlikowski zaprosił ją jako reżysera świateł do realizacji Don Carlosa Verdiego. Póź
nie· racowała także z Mariuszem Trelińskim rz w stawieniu Otella Verdie o i Eu-

geniusza Oniegina Czajkowskiego, z Krzysztofem Warlikowskim przy realizacji opery 
multimedialnej Tattooed Tongues Martijna Paddinga dla Festiwalu Muzyki Wspótcze-

snej „Warszawska Jesień" i powróciła raz jeszcze, by partnerować Mariuszowi Trelińskiemu w przygotowaniach 

do premiery Don Giovanniego Mozarta. 

Twórca projektów wideo. Urodził się w Paryżu . Początkowo studio-
wał teatrologię i filmoznawstwo na uniwersytecie paryskim . Później zgłębiał techniki 
wideo u Thierry Kuntzela, był też stypendystą łódzkiej szkoły filmowej, gdzie studiowa 
animację filmową. Jest autorem prac wideo: Ombre electrique {Festiwal Form Wideo 
w Clermont-Ferrand), Le temps fondant {instalacja), Les yeuxfermes {film wg prozy Ara-
gona), Souvenir l'Oei/ (instalacja i wystawa obrazów cyfrowych), 1 monologue x 5 (w 
Motto na, Festiwal „Nous n' irons pas a Avignon" w Vitry) i erotycznego filmu wideo Miro-

irs Obscurs {Festiwa I Form Wideo w Clermont-Ferrand). Tworzył także projekty wideo dla!. 
teatru . Współpracowął przy spektaklach: L'hypothese Roberta Pingeta w paryskim Thea j 
tre de la Cite lnternationale, Voir et etre vu według Botto Straussa i J'etais dans ma ma-

ison Jean-Luca Lagarce'a (warsztaty video i teatralne w więzieniu kobiecym w Rennes). Z Krzysztofem Warlikow-
skim zetknął się po raz pierwszy przy jego realizacji Snu nocy letniej Szekspira w Theatre National de Nice. Jest 
też autorem wirtualnej animacji Copi, un portraitwg komiksu La femme assise zrealizowanej wTheatre National 
de Bretagne, pokazanej później także na Festiwalu GREC w Barcelonie i w paryskim Theatre de la Ville. 

BOGDAN GOLA Chórmistrz, dyrygent i pedagog. Debiutował jako kierownik chóru Opery Sląskiej w Bytomiu 
(1976-82). Potem kierował chórami: Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu, Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk", Akademii 
Muzycznej w Katowicach oraz Chórem Teatru Wielkiego w Warszawie. Był twórcą Zespołu Muzyki Dawnej All 
Antico (1976-86), specjalizującego się w wykonywaniu muzyki renesansu i baroku, a także Chóru Polifoniczne-
go Sacri Concentus działającego od 1993 roku w Warszawie. Jego wachlarz zainteresowań jest bardzo szeroki : 
od gregoriańskiej monodii do monumentów Wagnera i Pendereckiego. Przygotował chóry do ponad 80 tytułów 
słynnych dzieł operowych. Kierowany przez niego w latach 1985-95 Chór Teatru Wielkiego w Warszawie zdo-
był sobie trwałe uznanie krytyki i publiczności w kraju i za granicą. Artystyczny poziom naszego chóru pod jego 
kierownictwem utrwalony został na płytach Polskich Nagrań, Schwann Koch International, Studio Berlin Clas-
sic, CPO, a także w TVP i stacjach telewizyjnych ZDF i 3SAT. Współpracował z wieloma wybitnymi dyrygentami 
i reżyserami. Za dyrekcji Roberta Satanowskiego na scenie warszawskiej realizował tetralogię Wagnera z Augu-
stem Everdingiem (1988 89). Sięga nie tylko do znanych dzieł oratoryjnych i chóralnych, 
ale także po stare, zapomniane kancjonały i kodeksy. Z Chórem Polifonicznym Sacri Con-
centus koncertuje i nagrywa partytury mistrzów polskiego baroku i romantyzmu (J . El
sner, F. Gotschalk, S. Moniuszko, J. Stefani, J. Wański i J. M. Żebrowski), a także utwor 
oratoryjne odkrytego kompozytora lgnaza Reimanna z Dolnego śląska. Współpracuje z 
Orkiestrą Kameralną Concerto Avenna i z czołowymi wokalistami scen polskich. Prowa
dzi także działalność pedagogiczną, którą rozpoczął w swych macierzystych uczelniach 

na śląsku . Od 1986 roku wykłada jako profesor w warszawskiej Akademii Muzycznej, 
ksztatcąc adeptów sztuki dyrygentury chóralnej. Od 1997 roku jest ponownie szefem 
chóru Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 



-------WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 

_______ Asystenci dyrygenta Michał Klauza, Iwona Sowińska 

-------~:~:!:~! ~~~r~~~;:~~:;;:;:~rochowska 
-------Asystenci scenografa Irena Gaj, Lilia Ostrouch, Arkadiusz Chrustowski 
-------Projekt oraz stylizacja peruk i fryzur Jaga Hupało & Thomas Wolff „Hair Design" 
_______ Charakteryzacja Gonia Wielocha 

P i aniści - korepetytorzy solistów Miłosława Brzezińska, Maciej Grzybowski 
-------Dyrygent chóru Mirosław Janowski 

Pianiści-korepetytorzy chóru Ewa Goc, Maciej Rostkowski 
-------Asystent choreografa Janina Galikowska 
_______ Przygotowanie statystów Wiesław Borkowski 

Inspicjenci Teresa Krasnodębska, Andrzej Wojtkowiak 
-------Sufler Lech Jackowski 

Konsultanci językowi Janina Anna Pawluk, Siegfried Schmidt 
-------Przygotowanie tekstu Jerzego Jarockiego na tablicę świetlną Halina Kerner 
_______ Komputerowa obsługa tablicy świetlnej Barbara Rakowska · 

Kierownictwo obsługi sceny Stanisław Jurkiewicz, Andrzej Wróblewski 
-------Kierownictwo produkcji dekoracji i kostiumów Bogusław Synkiewicz 
-------$wiatta Stanisław Zięba 
-------Dźwięk Iwona Saczuk, Małgorzata Skubis 

Teatr Wielki- Opera Narodowa dziękuje firmie 

HELENA RUBINS IN 

za kosmetyki 
i charakteryzację wykonawców 

premierowych spektakli 
Ubu króla Krzysztofa Pendere~kiego 

----OBSADA I CAST 

----Ojciec Ubu I Father Ubu 

----Matka Ubu I Mother Ubu 

----Król Wacław I King Wenceslas 

----Królowa Rozamunda I Queen Rosamund 

----Synowie Króla I Sons of the King: 
----Bolesław I Boleslas 
----Władysław I Ladislas 
----Byczysław I Bougrelas 

----,Car I Tsar 

----,Caryca I Tsarina 

----Bardior 

----,Generał Lascy I General Lasky 

----'Stanisław Leszczyński, chłop 

-----..tanislas Leczinsky, a peasant 

-------iedmiu Chamów I Seven Boors: 
----Piła, pierwszy cham I Pile, first Boor 
----Kotys, drugi cham I Cotice, second Boor 

----Żyron, trzeci cham I Giron, third Boor 
----czwarty cham I Fourth Boor 
----Piąty cham I Fifth Boor 
-----..zósty cham I Sixth Boor 
----'Siódmy cham I Seventh Boor 

____ Posłaniec I Messenger 

PAWEŁ WUN DER 

ANNA LUBAŃSKA, LIGITA RACKAUSKAITE 

JÓZEF FRAKSTEIN, PIOTR NOWACKI 

IZABELLA KŁOSIŃSKA , DOROTA RADOMSKA 

ANNA KARASIŃSKA 
JEANETTE BOŻAŁEK 
RAFAŁ BARTMIŃSKI, STANISŁAW KOWALSKI 

MIECZYSŁAW MILUN 

RAFAŁ SIWEK 

PIOTR NOWACKI 

ROBERT DYMOWSKI 

ADAM KRUSZEWSKI, ANDRZEJ WITLEWSKI 

MAGDALENA ANDREEW-SIWEK, JOANNA CORTES 
KRZYSZTOF SZMYT 

PRZEMYSŁAW FIREK, RYSZARD MORKA 
JACEK PAROL 
CZESŁAW GAŁKA 

RYSZARD CIEŚLA 
RYSZARD WRÓBLEWSKI 

LECH ŁOTOCKI 

----żołnierze polscy, Armia Rosyjska, Parlament polski, Duma rosyjska, Szlachta, 
---~sędziowie, Członkowie Rady Finansowej, Lud i inni 
----Polish soldiers, Russian Army, Polish Parliament, Russian Parliament, Nobles, 
----Magistrates, Financial Advisors, Peasants and others 



-----,SOLIŚCI 

______ PAWEŁ WUNDER Ojciec Ubu 
Tenor. Urodził się w Kazachstanie. Naukę śpiewu rozpoczynał w Szkole Muzycznej im. Piotra Czaj

------kowskiego w Ałma-Acie. W 1987 roku rozpoczął studia na wydziale wokalnym Konserwatorium im. 
------Nikołaja Rimskiego-Korsakowa w Sankt Petersburgu, które ukończył w 1992 roku. Debiutował jesz-
______ cze jako stud_ent, w latach 1991-93 związany byt z Operą Wrocławską. Później występował kolejno 

w Operze Krakowskiej (1993-2000) i Operze Narodowej w Ostrawie (2000-01). Współpracuje też re
------gularnie z innymi teatrami muzycznymi w Polsce. Występował też za granicą, w Belgii, Czechach, 
------Danii, Francji, Holandii, Niemczech i na Węgrzech. W bogatym repertuarze operowym artysty zna-
______ lazty się takie partie, jak: Don Jose w Carmen Bizeta, Lenski w Eugeniuszu Onieginie i Hermann 

w Damie pikowej Czajkowskiego, Canio w Pajacach Leoncavalla, role tytułowe w Opowieściach 
------Hoffmanna Offenbacha i w Ubu królu Pendereckiego, Pinkerton w Madame Butterfly, Cavaradossi 
------w Tosce i Calaf w Turandot Pucciniego, Bachus w Ariadnie na Naxos i Herod w Salome Richarda 
______ Straussa, Rada mes w Aidzie, Riccardo w Balu maskowym, Manrico w Trubadurze i Ismaele w Nabuccu _____ ~--

Verdiego, Loge w Zfocie Renu Wagnera i Max w Wolnym strzelcu Webera. Występuje też z powodze
------niem w repertuarze oratoryjnym (Polskie Requiem Pendereckiego, Requiem Dvoraka i Requiem Ver---------
------,diego). Śpiewa też pieśni neapolitańskie, utwory Czajkowskiego, Dvoraka, Szostakowicza i innych1--------
______ kompozytorów. 

ANNA LUBAŃSKA Matka Ubu 
------Mezzosopran. Ukończyła warszawską Akademię Muzyczną w klasie Krystyny Szostek-Radkowej. Ju · 
______ podczas studiów związała się z warszawską sceną operową.Jest laureatką Międzynarodowego Kon 

kursu Wokalnego im. Ady Sari w Nowym Sączu (I nagroda i wyróżnienia za najlepsze wykonanie pie 
------śni francuskiej oraz utworów Mozarta i Lutosławskiego, 1993), a także konkursów w Paryżu (1994) 
------i Brukseli (Konkurs Królowej Elżbiety, 1996). Na scenie warszawskiej śpiewam.in.: Mercedes w Car 
______ men Bizeta, Olgę w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego, Jadwigę w Strasznym dworze Moniuszki 

Księżnę Eboli w Don Carlosie, Emilię w Otellu i Florę w Traviacie Verdiego. Występuje także w dzięcię 
------cej operze Marty ptaszyńskiej Pan Marimba. Współpracowała z Warszawską Operą Kameralną, śpie 
------wając tam partię Marceliny w Weselu Figara Mozarta, oraz z Operą Śląską w Bytomiu. Wiele koncer 
______ towata w kraju i za granicą (Francja, Niemcy, Monako, Szwajcaria). śpiewała na estradach filharmo-_______ _ 

nicznych Warszawy, Białegostoku, Katowic, Lublina, Opola i Szczecina. Gościła na festiwalu „Wra-
------tislavia Cantans". W repertuarze koncertowym artystki znalazły się m.in. partie mezzosopranowe _______ _ 
------w IX Symfonii Beethovena, Stabat Mater - w wersjach Pergolesiego, Rossiniego, Szymanowskiego--------
______ i Vivaldiego, w Magnificat, Pasji wg św. Mateusza, Pasji wg św. Jana i Mszy h-moll Bacha, w Mesjaszu _______ _ 

Haendla, a także w Requiem Mozarta i Verdiego. Ma w dorobku nagrania dla radia i telewizji. 
------
------LIGITA RACKAUSKAITE Matka Ubu 
______ Mezzosopran. Solistka Litewskiej Opery Narodowej. Urodziła się w Wilnie. Wokalistykę studiowa.--~----..--.., 

ta w Litewskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem I. Milkeviciute (1990-95) i V. Prudnikovasa 
------(1996-98). Doskonaliła też swój głos podczas międzynarodowych kursów mistrzowskich w Niem-
-----czech (1991-95) oraz w berlińskiej Hochschule der Kunste pod opieką Jutty Schlegel (1995-96). 
______ Była uczestniczką Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Kameralnej w Kaliningradzie (1992) 

Jest laureatką Konkursu Opery Włoskiej w Wilnie (Ili nagroda, 1992), Międzynarodowego Konkur
------su Giovanni Voci dell'Est w Rzymie (dyplom, 1997) i Konkursu Wokalistyki Kameralnej w Wilnie 
------(1nagroda,2001). W swoim repertuarze posiada partie mezzosopranowe w: Carmen Bizeta (rola tu-
______ tułowa), Damie pikowej Czajkowskiego (Paulina i Hrabina), Fauście Gounoda (Siebel), Opowieściac 

Hoffmanna Offenbacha (Niklas), Madame Butterfly Pucciniego (Suzuki), Aidzie (Amneris) i Bal 
------maskowym (Ulrica) Verdiego. Występowała na scenach teatrów operowych w Niemczech, Polsce, 
------Estonii i Rosji. Podczas gościnnych występów Litewskiej Opery Narodowej w Chicago śpiewała par---------
______ tię Ulriki w Balu maskowym. Ma także na swoim koncie nagrania dla radia i telewizji. Partią Matki _______ _ 

Ubu debiutuje na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 
------



JÓZEF FRAKSTEIN Król Wacław 
Bas. Absolwent wrocławskiej Akademii Muzycznej. Laureat Konkursu im. Roberta Schumanna------
w Zwickau. Debiutował na scenie Opery Wrocławskiej. Od 1984 roku związany jest z Warszaw-_____ _ 
ską Operą Kameralną, gdzie wykonuje czołowe partie basowo-barytonow_e w operach Mozarta _____ _ 
i Rossiniego. Współpracuje też gościnnie z niemieckimi teatrami muz~cznym1 w Erfume, Halle _1 Lip-
sku, gdzie prowadzi także działalność pedagogiczną. Występował rown1ez w austnackieJ W1en_er------
Kammeroper, gdzie śpiewał m.in. partie Hrabiego Almavivy w Weselu Figara i Leporella w Don G10-_____ _ 

vannim Mozarta oraz kilkakrotnie brat udział w dorocznym festiwalu „Mozart in Schonbrunn". Jest 
też wykonawcą muzyki oratoryjnej, w tym repertuarze koncertował na scenach operowych _i estra------
dach Austrii , Francji, Niemiec, Włoch, Korei i Stanów Zjednoczonych. Uczestniczył w prest1zowych------

________ festiwalach muzycznych w Warszawie, Wrocławiu, Paryżu i Madrycie. Ma w swoim dorobku wiele _____ _ 

--------
nagrań radiowych i telewizyjnych zarówno w kraju, jak i za granicą . 

IZABELLA KŁOSIŃSKA Królowa Rozamunda 
zotowa artystka warszawskiej sceny operowej. Absolwentka Akademii M~zycznej w Warszawii;·-----
śród jej osiągnięć znalazły się: tytułowa Madame Butterfly w operze Puccm1eg_o, Roksana w Kro-

u Rogerze Szymanowskiego, Pamina w Czarodziejskim flecie, Hrabina w Weselu Figara 1 Donna Elv1------
ra w Don Giovannim Mozarta, Violetta w Traviacie, Maria w Simonie Boccanegrze, Elwira w Erna-------

im, Amelia w Balu maskowym, Elżbieta w Don Carlosie i Desdemona w Otellu Verdiego, Małgorzata _____ _ 
Fauście Gounoda, Micaela w Carmen Bizeta, Sophie w Kawalerze srebrnej róży Richarda Straussa, _____ _ 
imi w Cyganerii i Liu w Turandot Pucciniego, Sophie w Wertherze Masseneta, Hanna w Strasznym 

--------aworze i Neala w Parii Moniuszki, Maria w Mazepie Czajkowskiego, Nedda w Pajacach Leoncaval-------
________ la, Antonia w Opowieściach Hoffmanna Offenbacha, Elwira we Wfoszce w Algierze Rossiniego, Xenia _____ _ 

w Borysie Godunowie Musorgskiego i Ewa w Raju utraconym Pendereckiego. Śpiewała czołowe par
--------·tie sopranowe w koncertowych wykonaniach : Trojan Berlioza, Zamku Sinobrodego Bartóka, ~iostry·------
--------.Angeliki i Pfaszcza Pucciniego, a także opery Respighiego li tramonto. !"'_a tez wiele os1_ągnięc w re-

--------~:~~~~~~r=~:~~~o~~I~ n~~~~ti~~;z~-ck~,n;:!~j!a~i·, ~r:1i1~t~~~~n~~~I~ n~a ~~:~~~~:ri~ ~~~:------
-------dynie), Korei Płd i USA, gdzie ś piewała w amerykańskich rea lizacjac_h Króla R°.gera Szy_mano":'skiego _____ _ 
-------(Buffalo i Detroit). Była gościem festiwali muzycznych w: H1szpan11, Holand11 1 Franq1, a takze War-------
_______ szawskiej Jesieni i Wratislavia Cantans. Ma na swoim koncie szereg nag_rań płJ'.łowy:h , radiowych _____ _ 

i telewizyjnych. Jest laureatką m.in. Nagrody Ministra Kultury za os1ągn1ęc1a w dz1edzm1e muzyk_1 wo-_____ _ 
-------kalnej (1999) i Nagrody im. Andrzeja Hiolskiego za tytułową kreację w Madame Butterfly Pucciniego. 

------
DOROTA RADOMSKA Królowa Rozamunda 
Sopran. Ukończyła warszawską Akademię Muzyczną w klasie Haliny Stanickiej. Jest laureatką kon-_____ _ 
kursów wokalnych: im. Stanisława Moniuszki w Kudowie (I nagroda, 1987), 1m. Jana Kiepury w Kry-
nicy (Nagroda Specjalna Giuseppe di Stefano, 1987) oraz międzynarodowych konkursów we Wro-------
tawiu (I nagroda, 1990), w Caltanisetta (I nagroda, 1991), w _Barcelonie (Nagroda SpecJa_lna , 1991) _____ _ 

i Konkursu Królowej Elżbiety Belgijskiej (1992); otrzymała tez nagrodę miasta Antwerp11. Była sty-_____ _ 
pendystką prezydenta Warszawy i ministra kultury oraz Accademii d'Arte Lirica e Corale:. Debiuto-

ata na naszej scenie w 1992 roku partią Violetty w Traviac1e Verdiego. śp1e~ata M1caelę w Car-------
en Bizeta, Małgorzatę w Fauście Gounoda, Hannę w Strasznym dworze Moniuszki, Donnę Annę _____ _ 

________ w, Don Giovannim Mozarta, Mimi w Cyganerii Pucciniego, Rosinę w Cyruliku sewilskim Rossiniego _____ _ 
i Gildę w Rigoletcie Verdiego. Ma też w repertuarze partię t~utową w Łucji z Lammermooru Do

--------1nizettiego, Hrabinę w Weselu Figara Mozarta, Roksanę w Kro/u Rogerze_Szyma~o~sk1ego 1 El~1rę------
________ w Ernanim Verdiego. Występowała z naszym zespołem w Luksemburgu 1 Japon11, sp1ewała gosc1n-_____ _ 

nie Rosinę w Cyruliku sewilskim Rossiniego na scenie Staatstheater w Hanow~rze,_ k?ncertow_ata _____ _ 
--------w Australii , Grecji , Japonii, Kanadzie, na Litwie i w Niemczech. Nagrywała ane 1 p1:sni w kraJU 1 za 
--------Qranicą : dla radia japońskiego (Pieśni Chopina), niemieckiego (Stabat Mater Dvoraka, Ili Symfonia------
________ Góreckiego) i belgijskiego. 

ANNA KARASIŃSKA Bolesław, syn króla 
------Sopran. Ukończyła poznańską Akademię Muzyczną w klasie Ireny Winiarskiej, a później także stu-
_ _____ dia podyplomowe w londyńskiej Royal Academy of Music. Swój warsztat wokalny doskonaliła 

w ramach lnternationalen Musikseminar w Weimarze (1993), Verbier Festival and Academie Ver
------bier (1996) i podczas kursu mistrzowskiego na Festiwalu Muzycznym w Schleswig-Holstein (1997); 
------pracowała pod kierunkiem takich pedagogów, jak: Fassbaender, Schlick, Ameling, Gedda, Vignoles, 
_ _____ Scholium, Esswood i Kirkby. Laureatka konkursu wokalnego w Gdańsku (Nagroda Specjalna, 1993), 

Konkursu Mozartowskiego w Southport (li nagroda, 199S), Konkursu Bachowskiego w Lipsku 
------(IV nagroda i Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie arii z Pasji wg św. Mateusza , 1998); uczest 
------niczyła w finale Konkursu ARD w Monachium (1998). Otrzymała też Wyróżnienie Pamięci Halin 
_ _____ Stanickiej za rolę Julii w spektaklu Montecchi i Capuletti Belliniego kreowaną w sezonie 1998/99 na _______ _ 

scenie Opery Krakowskiej. Artystka ma w swoim repertuarze partie sopranowe w oratoriach i kan
------·tatach, wiele arii i pieśni kompozytorów różnych epok - od baroku aż po współczesność . Koncer---------
------towala także w Austrii, Belgii, Niemczech i Szwajcarii; występowała w koncercie muzyki dawnej--------
______ w londyńskim Barbican Centre, w Mesjaszu Haendla w kościele St. Martin in the Fields w Londynie _ ______ _ 

i w Requiem Mozarta w największych salach koncertowych Francji oraz w paryskim kościele La Ma-
------deleine. Współpracowała z Sinfonią Varsovia, Polską Orkiestrą Radiową, z Liverpool Mozart Players _______ _ 
------i z innymi zespołami. Nagrywa dla radia i telewizji . W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej debiu--------
_ _____ towata w partii tytułowej Peleasa i Melizandy Debussy'ego, śpiewa u nas także Corinnę w Podróży _______ _ 

do Reims Rossiniego i Biankę w La Rondine Pucciniego. 
------
------JEANETIE BOŻAŁEK Władysław, syn króla 
_ _____ Sopran. Początkowo studiowała dyrygenturę chóralną w Warszawie, a studia wokalne ukończy 

ta w łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie Delfiny Ambroziak. Uczestniczyła w kursach Edith Ma 
------this i Ryszarda Karczykowskiego. Laureatka Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej w to 
------dzi. Jeszcze jako studentka wystąpiła na festiwalu „Wratislavia Cantans" w operze Apollo i Hiacyn 
______ Mozarta oraz w Stabat Mater Rossiniego. Na scenie operowej debiutowała w Jasiu i Mafgosi Hum-

perdincka w łódzkim Teatrze Wielkim. W 1993 roku zaśpiewała jedną z Dziewcząt-kwiatów w Par
------sifalu Wagnera na naszej scenie i odtąd występuje w Operze Narodowej. Ma w repertuarze m.in.: 
------Frasquitę w Carmen Bizeta, Norinę w Don Pasqua/e Donizettiego, Zosię w Widmach i Zuzię w Ver-
_ _____ bum nobile Moniuszki, Zerlinę w Don Giovannim i Blondę w Uprowadzeniu z seraju Mozarta, Olim-

pię w Opowieściach Hoffmanna Offenbacha, Serpinę w La serva padrona Pergolesiego, Oskara 
------w Balu maskowym i Tebalda w Don Carlosie Verdiego, Sophie w Kawalerze srebrnej róży Richar---------
------da Straussa, Arabellę w Czarnej masce Krzysztofa Pendereckiego i Yvette w La Rondine Pucciniego.--------
______ śpiewala też Cajtlę w musicalu Skrzypek na dachu i Walentynę w Leharowskiej Wesofej wdówce. _______ _ 

Występowała na scenie Teatru Muzycznego „Roma " w Baronie cygańskim i w Zemście nietoperza 
------Johanna Straussa oraz w Orfeuszu w piekle Offenbacha . Posiada bogaty repertuar pieśniarski i ora---------
------toryjny, śpiewała na estradach koncertowych w kraju, a także w Austrii, Belgii, Francji, Niemczech,--------
_ _____ Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. 

RAFAŁ BARTMIŃSKI Byczysław, syn króla 
------Tenor. Ukończył katowicką Akademię Muzyczną w klasie Eugeniusza Sąsiadka. Uczestniczył też 
_ _____ w kursach mistrzowskich Heleny Łazarskiej , Christiana Elsnera, Ralfa Doringa i Ryszarda Karczy 

kowskiego. Jest laureatem Konkursu Wokalnego im. Ady Sari w Nowym Sączu, a w 2001 roku zosta 
------uznany za najbardziej obiecującego polskiego tenora podczas Międzynarodowego Konkursu Wokal-
------nego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie (nagroda pozaregulaminowa). Działalność koncerto 
_ _____ wą rozpoczął już w czasie studiów biorąc udział w wykonaniach dzieł oratoryjnych Bacha, Beetho-
_ _____ vena, Haendla i Mozarta na różnych polskich estradach filharmonicznych. Uczestniczył w koncercie 

noworocznym w Paryż u oraz w koncercie inaugurującym Festiwal Muzyki Sakralnej w Pizie. Po stu
------diach związał się z Warszawską Operą Kameralną , gdzie debiutował jako Lenski w Eugeniuszu Onie
______ ginie Czajkowskiego. Ma również w repertuarze partie Ta mina w Czarodziejskim flecie i Don Ottavia. 

w Don Giovannim Mozarta oraz Nemorina w Napoju mitosnym Donizettiego. Na scenie Teatru Wiel-
------kiego - Opery Narodowej zadebiutował rolą Don Luigi na w Podróży do Reims Rossiniego. --------



STANISŁAW KOWALSKI Byczysław, syn króla 
Tenor. Absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej, gdzie studiował pod kierunkiem Kazimierza 
Pustelaka. W 1982 roku zadebiutował na scenie Teatru Wielkiego partią Stefana w Strasznym dwo-------
rze Moniuszki. W latach 1982-84 był solistą w Operze Krakowskiej , gdzie obok Stefana ś piewał tak-_____ _ 

~ ~~iię~~~ę~=~~in~uf~0~;;~:ż~~~:~~~·p~u~f~~c:e~~a~~~~~e~~~~rJadk~~i~~~1:'w~~~epitunc~i;~:~~------
praskiego Teatru Narodowego. Wszystkie te partie wykonywał również w innych polskich teatrach------

perowych. Do Teatru Wielkiego powrócił w 198S roku i śpiewał tu m.in .: Poliona w Normie Belli-_____ _ 
niego, Don Josego w Carmen Bizeta, Włodzimierza w Kniaziu Igorze Borodina, tytułowego Werthe

--------ra w operze Masseneta, Tarnina w Czarodziejskim flecie Mozarta, Hadanka w Czarnej masce Pen-------
--------dereckiego, Rudolfa w Cyganerii, Kalafa w Turandot i Cavaradossiego w Tosce Pucciniego, Pasterza------
________ w Królu Rogerze Szymanowskiego, Makdufa w Makbecie, lsmaele 'a w Nabuccu i Alfreda w Travia-_____ _ 

--------f~~ ~~~~~!t0 ~:a:r~r~c~~: ~~~~!~e:uur~~~=~~~~~~.s~~i~t ~e~~~eJ 1~~~~~ ~~;~=j~:~iieT~k~eci:~------
--------Jose gościł na scenach operowych Rio de Janeiro i Ankary. W 1992 roku koncertował w Korei Połu -------
________ dniowej, wykonując tam arie operowe i pieśni. Dokonał licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego _____ _ 
________ Radia i Telewizji. 

MIECZYSŁAW MILUN Car 
Bas. Ukończył wrocławską Akademię Muzyczną i debiutował w tamtejszej operze rolą Skołuby _____ _ 
w Strasznym dworze. Na scenie warszawskiej występuje od 1986 roku, z przerwą w latach 1988-_____ _ 
90, kiedy to śpiewał w Badisches Staatstheater w Karlsruhe. Ma w dorobku wiele partii operowych, 
a wśród nich : Lorenza w Capuletich i Montecchich Belliniego, Rocca w Fideliu Beethovena, Kończa-------
ka w Kniaziu Igorze Borodina, Griemina w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego, tytułowego Don _____ _ 
Pasquale w operze Donizettiego, Wolanda w Mistrzu i Mafgorzacie Kunada, Stolnika w Halce i Cho-
rążego w Hrabinie Moniuszki, Sarastra w Czarodziejskim flecie , Osmina w Uprowadzeniu z seraju _____ _ 
i Bartela w Weselu Figara Mozarta, Nerona w Quo vadis Nowowiejskiego, Lindorfa w Opowieściach,------

offmanna Offenbacha, Molocha w Raju utraconym Pendereckiego, Bołkońskiego i Kutuzowa _____ _ 
_______ w Wojnie i pokoju Prokofiewa, Timura w Turandot i Crebillona w La Rondine Pucciniego, Don Basi-_____ _ 

lia w Cyruliku sewilskim, Mustafę we Wfoszce w Algierze i Don Prudenzia w Podróży do Reims Ros
--------,siniego, Kecala w Sprzedanej narzeczonej Smetany, role Verdiowskie: Faraona i Ramfisa w Aidzie,------
________ Ribbinga w Balu maskowym, Filipa li i Wielkiego Inkwizytora w Don Carlosie, Zaccarię w Nabuc-_____ _ 

cu, Lodovica w Otellu i Sparafucile'a w Rigoletcie ora z Wagnerowskie: Króla Henryka w Lohengrinie, 
-------~iturela w Parsifalu, Fasolta w Zlocie Renu i Hagena w Zmierzchu bogów. Wykonuje również reper-------
--------'tuar oratoryjno-kantatowy, koncertowy i operetkowy. Uczestniczył w wielu tournee zagranicznych------
________ Teatru Wielkiego. 

. RAFAŁ SIWEK Caryca 
-Ba s. Absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył w klasie Jerzego Knetiga. Uczest-------
.niczył także w kursach mistrzowskich Alexandriny Milchevej, Ryszarda Karczykowskiego i Christia -_____ _ 

~~~~sk~=~~: o!:~~!:~~:c(~~;l~,a~~~ik~~~~d~;:e~~;: u~e~i~i~~uz~~~~~~~~~~p~~i~~~~~ud~~~i~:~~------
w Dreźnia (2002). Debiutował jako Ferrando we wrocławskim Trubadurze Verdiego w tamtejszej------
.Hali Ludowej. W tej samej roli pojawił się później także na scenie Opery Warneńskiej . Od 2001 roku _____ _ 
jest solistą Warszawskiej Opery Kameralnej . Śpiewał tam Sarastra w Czarodziejskim flecie i Koman-
dora w Don Giovannim Mozarta, Griemina w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego i Don Basilia _____ _ 

--------·w Cyruliku sewilskim Ross iniego; występował też z tym zespołem podczas tournee po Hiszpanii,------
________ Niemczech, Holandii , Francji, Szwajcarii i Libanie. Koncertował w łódzkim Teatrze Wielkim (Gala Bel-_____ _ 

liniego), w Warnie oraz podczas Festiwalu ,,Viva il canto" w Cieszynie. Występuje również w reper
--------tuarze oratoryjnym; śpiewał m.in. Requiem Verdiego i Stabat Mater Dvoraka . W Teatrze Wiel kim-------
--------< •perze Narodowej debiutował rolą Księcia Griemina w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego; w rol i------
________ tej wystąpił też z naszym zespołem na scenie moskiewskiego Teatru Bolszoj . śpiewał u nas również _____ _ 

--------ftę~~~s~~!~ib:n;~t~~~%~:7:~~~~~lu~~:~· ~~~o~~aw:~f:i~0=~~~~:e~y~~~~~~~~~z~~ę 7r:------
--------,chierejosa w Królu Rogerze Szymanowskiego w paryskim Theatre du Chatelet, śpiewał Matą mszę------
________ uroczystą Rossiniego podczas Festiwalu Muzycznego Polskiego Radia, gościł jako Timur w sofijskiej _____ _ 
________ inscenizacji Turandot i wystąpił z recitalem na Dreiklang Festival w Niemczech. 

PIOTR NOWACKI Bardior lub Król Wacław 
------Bas. Absolwent łódzkiej Akademii Muzycznej, którą ukończył w klasie Jadwigi Pietraszkiewicz. Już 
------jako student śpiewał na scenach operowych Łodzi, Krakowa, Wrocławia oraz w Warszawskiej Operze 
_ _____ Kameralnej. Laureat konkursów wokalnych w Bytomiu, Krynicy, Kudowie i Warszawie. Finalista Mię-
______ dzynarodowego Konkursu Wokalnego Belvedere w Wiedniu. W 1987 roku zaproszony został przez 

mediolańską La Scalę, gdzie wystąpił w tytułowej partii Baśni o carze Sattanie Rimskiego-Korsakowa. 
------W dwa lata póź niej został laureatem Konkursu im. Luciano Pavarottiego w Filadelfii, co zaowocowa-
_ _____ ło zaproszeniem śpiewaka do roli Wurma w Luizie Miller Verdiego w tamtejszej operze. Występowa 

również w Waszyngtonie i na Festiwalu im. Pabla Casalsa w Puerto Rico (Zloty kogucik Rimskiego-Kor
------sakowa). Lata 90. to pasmo sukcesów artysty na scenach operowych: Brukseli (Stephen Climax Zende-
------ra), Monachium (Borys Godunow Musorgskiego i Dmitrij Dvoraka), Antwerpii (Powrót Ulissesa Mon------- -
______ teverdiego, Tosca Pucciniego, Kawaler srebrnej róży Richarda Straussa), Bolonii (Lombardczycy Verdie-______ _ 
_ _____ go) i Wenecji (Purytanie Belliniego). Śpiewał na festiwalach w Edynburgu, Granadzie i Wiesbaden oraz ______ _ 

w wielu znanych salach koncertowych Europy i Ameryki. Ma w swoim repertuarze wielkie partie ba
------sowe w operach Belliniego, Czajkowskiego, Moniuszki, Monteverdiego, Mozarta, Musorgskiego, Puc--------
_ _____ ciniego, Richarda Straussa, Szymanowskiego, Verdiego i Wagnera. Bogata jest również działalność ______ _ 

koncertowa artysty. Na scenie warszawskiej śpiewał m.in: Koczubeja w Mazepie Czajkowskiego, Stol-
----nika w Halce, Skołubę i Zbigniewa w Strasznym dworze i Widmo w Widmach Moniuszki, Leporella ______ _ 

-----~w Don Giovannim Mozarta, Archiereiosa w Królu Rogerze Szymanowskiego, Lodovica w Otellu i Spara--------
______ fucile'a w Rigoletcie Verdiego oraz Klingsora w Parsifalu Wagnera. 

ROBERT DYMOWSKI Generał Lascy 
------Bas-baryton . Po ukończeniu liceum zaczął śpiewać w Operetce Warszawskiej. Od 1982 roku uczył 
_ _____ się u F. Rudomskiego w Szkole Muzycznej im. J. Elsnera. Finalista konkursów wokalnych w Warsza-

wie, Kudowie Zdroju i Krynicy. Jednocześnie związał się z naszym teatrem, gdzie śpiewał szereg so
------lowych partii basowych i barytonowych. Występował w: Fideliu Beethovena (Don Fernando), Car-
------men Bizeta (Escamillo, Morales), Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego (Zariecki), Fauście Gounoda 
______ (Mefistofeles), Strasznym dworze (Zbigniew), Halce (Dziemba) i Widmach Moniuszki, Don Giovan- ~ 
_ _____ nim Mozarta (Leporello, Don Giovanni), Cyganerii Puccin iego (Benoit), Raju utraconym Pendereckie- ł_. 

go (Szatan), Cyruliku sewilskim Rossiniego (Bartolo), Krakowiakach i góralach Stefaniego (Bryndas), : 
------Salome Richarda Straussa (Jochanaan), oraz w operach Verdiego: Balu maskowym (Horn), Makbecie-------
______ (Banco), Otellu (Montano), Rigoletcie (Hrabia Monterone), Simonie Boccanegrze (Pietro) i Tra viacie ______ _ 

(Markiz). Śpiewał u na s także Tewiego w musicalu Skrzypek na dachu Steina i Bocka. Gościł w par-
------tii tytułowej i jako Donald w Holendrze tutaczu Wagnera na scenie Opery Wrocławskiej . Prowadzi ______ _ 
_____ __,, ziałalność koncertową, w repertuarze oratoryjno-kantatowym (Bach, Beethoven); występował na-------
_____ __,cenach i estradach Belgii, Francji , Hiszpanii , Holandii, Luksemburga, Niemiec, Rosji (Teatr Bolszoj), ______ _ 
______ Szwajcarii , Włoch oraz podczas Festiwalu Operowego w Jerozolimie . 

------ADAM KRUSZEWSKI Stanisław Leszczyński 
______ Baryton. Ukończył warszawską Akademię Muzyczną w klasie Edmunda Kossowskiego. Laureat 

Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w 's-Hertogenbosch (Holandia, 1987), Konkursu im. Jana 
------Kiepury w Krynicy (Grand Prix, 1988) oraz międzynarodowych konkursów wokalnych w Rio de Ja-
------neiro i w Nantes. Po studiach związał się z Warszawską Operą Kameralną , gdzie śpiewał główne 
_ _____ partie barytonowe w operach Donizettiego, Mozarta i Rossiniego. Z zespołem tym odwiedził wiele 

------~a~~~ ~~;~~~I~ d:~~~~i~~~~/~~a~: s~:~~~~~e~e~~~~:;1~~dr~rMwiz~t~~~jzą~;~~~~~~n~~I~~~~~~ 
------<tawieniem odbył też tournee po Japonii , Korei Południowej i Chinach. W 1992 roku w Zabrzu śpie-
_ _____ wał z Placidem Domingo we fragmentach z Don Carlosa Verdiego i Cyganerii Pucciniego. Od 1993 
______ roku jest solistą Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. śpiewał na naszej scenie Alberta w Werthe-

rze Masseneta, Miecznika w Strasznym dworze Moniuszki, tytułowego Don Giovanniego w operze 
------Mozarta , Adama w Raju utraconym Pendereckiego, Sharplessa w Madame Butterfly i Rambalda-------
_ _____ w La Rondine Pucciniego, Figara w Cyruliku sewilskim i Don Alvara w Podróży do Reims Rossiniego, ______ _ 

------~;au~fe~~g~n~~~1~sfr~~~a: ;:,~r~a~?o:;:.~~~~i~~ ~a~~~l~:r~~~:~.wd=~~~~~ł~w;r~~/:c~~b::~~-------
------Jaga w Otellu, który stał się jego wielkim sukcesem. Występował w Glasgow, Paryżu, Pradze i Preto--------
_ _____ rii , brał udział w krajowych i zagranicznych festiwalach muzycznych. Uczestniczył w występach za -_______ _ 
______ granicznych Teatru Wielkiego w Moskwie i Japonii. Ma w dorobku wiele nagrań dla polskich i zagra-______ _ 

nicznych wytwórn i płytowych. 



NDRZEJ WITLEWSKI Stanisław Leszczyński 
Baryton. Absolwent Szkoty Chóralnej założonej w Poznaniu przez Jerzego Kurczewskiego oraz wy·------
dziatu wokalnego poznańskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył w klasie Antoniny Kaweckiej _____ _ 
(1996). Zaraz po studiach zadebiutował jako Malatesta w Don Pasqua/e Donizettiego na scenie Ope-
ry Wrocławskiej, z którą związany byt przez następne kilka lat. Śpiewał tam partię tytułową w We------
elu Figara i Papagena w Czarodziejskim flecie Mozarta, Macieja w Strasznym dworze Moniuszki,------

Oroza w Manru Paderewskiego, Księcia Ottokara w Wolnym strzelcu Webera i Angelottiego w Tosce _____ _ 
Pucciniego. Z wrocławskim zespołem występował też w Belgii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech 
i Wielkiej Brytanii. Od 2001 roku pozostaje pod opieką wokalną Paola Montarsolo. Występował go------
ścinnie na scenie Opery Nova w Bydgoszczy jako Escamillo w Carmen Bizeta. Brat udział w festiwa------

________ ,lach muzycznych: Wratislavia Cantans, Poznańska Wiosna i Śląski Festiwal „Porozumienie", śpiewat _____ _ 
________ ,partie solowe w Pasji wedfug św. Jana Bacha oraz w Mszy koronacyjnej i Requiem Mozarta . W Teatrze _____ _ 

Wielkim - Operze Narodowej zadebiutował w 2002 roku rolą Gola uda w Pe/easie i Melizandzie De
--------1bussy'ego, śpiewa u nas również Barona Trombonoka w Podróży do Reims Rossiniego. · 

MAGDALENA ANDREEW-SIWEK Piła, pierwszy cham 
Sopran. Ukończyła warszawską Akademię Muzyczną w klasie Haliny Stonickiej, a później doskona-
liła gtos na kursach mistrzowskich Teresy Zylis-Gary, Hanny Lisowskiej, Alexandriny Milchevej, Ry·------
szarda Karczykowskiego i Katudiego Katudowa. Laureatka Konkursu Piosenki Francuskiej w Nidzicy _____ _ 
(I nagroda, 1990) i Międzyuczelnianego Konkursu Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie (Ili na-
groda i nagrody specjalne, 1996). W latach 1997-99 współpracowała z Piwnicą Artystyczną Wandy _____ _ 
Warskiej i Andrzeja Kurylewicza, występowała także na scenie Teatru Narodowego w spektaklach:------
Saragossa (1998) i Halka-Spinoza (1999). Od 2002 roku jest solistką Warszawskiej Opery Kameralnej, _____ _ 

dzie debiutowała jako Vitellia w Łaskawości Tytusa Mozarta . Ma w repertuarze: Micaelę w Carmen 
Bizeta, Adinę w Napoju mifosnym Donizettiego, Hrabinę w Weselu Figara Mozarta, Musettę w Cy------

--===---====g. anerii Pucciniego i partię tytułową w Dydonie i Eneaszu Purcella. W repertuarze oratoryjno-kanta------
________ towym artystki znalazły się partie sopranowe w utworach Bacha (Magnificat). Beethovena (IX Sym-_____ _ 
_______ fonia), Haendla (Mesjasz). Mozarta (Requiem, Msza C-dur), Pergolesiego (Stabat Mater) i Schuberta 

(Msza G-dur) oraz pieśni Lutosławskiego, Poulenca i Szymanowskiego. Dla Polskiego Radia nagrywa------
-------ta utwory młodych kompozytorów: Jacka Grudnia i Mariana Sawy; towarzyszyła też Kałudiemu Ka------
_______ łudowowi w nagraniu jego ptyty zatytułowanej Ave Maria. Na scenie Teatru Wielkiego - Opery Na-_____ _ 
_______ rodowej zadebiutowała partią Madame Cortese w Podróży do Reims Rossiniego. 

-------JOANNA CORTES Piła, pierwszy cham 
Sopran . Ukończyła wrocławską Akademię Muzyczną w klasie Eugeniusza Sąsiadka, studiowała te.._· _____ _ 

Niemczech (prof. Eis Bolkstein) i we Włoszech (Accademia Chigiana). Jej debiut w partii Tatiany 
we wrocławskim przedstawieniu Eugeniusza Oniegina Czajkowskiego uznano za „narodziny wiel------
kiego talentu". Była solistką Opery Wrocławskiej, Teatru Wielkiego w lodzi oraz w Poznaniu i Teatru------
Muzycznego „Roma". Od 1992 roku występuje jednak przede wszystkim na scenie Teatru Wielkie-_____ _ 
go - Opery Narodowej. Ma w dorobku wielkie role sopranowe i mezzosopranowe, jak: Lady Mac-
beth, Salome, Tosca, Abigail le, Halka, Fedora, Carmen, Adalgiza, które znamy ze sceny naszego te------
atru; a także Elżbietę (Don Carlos), Joannę (Diabfy z Loudun) , Madame Butterfly, Roksanę (Król Ro------

er), Małgorzatę (Faust). Chryzotemis (Elektra Theodorakisa), które śpiewała na innych scenach kra-_____ _ 
_______ jowych i zagranicznych. W Tosce występowała także w nowojorskiej National Grand Opera pod dy-_____ _ 

rekcją Antona Coppoli, a duet z tej opery śpiewała z Placidem Domingo podczas pamiętnego kon
-------certu charytatywnego w Zabrzu. Jej kreacja Abigaille w łódzkim Nabuccu Verdiego wyróżniona zo·------
_______ stała „Srebrnym Pierścieniem ", a jej Carmen - „Złotą Maską" łódzkich recenzentów teatralnych. De-· _____ _ 
_______ biutem Wagnerowskim artystki byto koncertowe wykonanie sceny śmierci Brunhildy ze Zmierzchu _____ _ 

bogów z Filharmonią Wrocławską (1996), a w sezonie 1999/2000 występowała na naszej scenie 
-------jako Zyglinda w Walkirii. Występuje także w repertuarze koncertowym i oratoryjno-kantatowym•------
_______ (Mozart, Beethoven, Bruckner, Janacek, Penderecki), śpiewa też pieśni hiszpańskie. Ma w dorobku, _____ _ 
_______ nagrania radiowe i płytowe . 

KRZYSZTOF SZMYT Kotys, drugi cham 
------Tenor. Ukończył warszawską Akademię Muzyczną w klasie Marii Halfter. Laureat międzynarodo-
_ _____ wych konkursów wokalnych w Karlovych Varach (Ili nagroda), Wiedniu (li nagroda i Nagroda Spe-

cjalna) i Salzburgu (li nagroda) oraz Nagrody Młodych I st. im. Stanisława Wyspiańskiego. Od 1982 
------roku związany jest z warszawską sceną operową. Ma w dorobku wiele partii tenorowych: Czekaliń-
------·skiego w Damie pikowej Czajkowskiego, Przyjaciela zwierząt w Kynologu w rozterce Czyża, rolę tytu-
_ _____ tową w Mistrzu i Mafgorzacie Kunada, Damazego w Strasznym dworze, role Mozartowskie: Ferranda 

w Cosifan tutte, Tarnina w Czarodziejskim flecie , Don Ottavia w Don Giovannim i Belmonta w Upro
------wadzeniu z seraju, a także Obłąkanego w Borysie Godunowie Musorgskiego, Hadanka w Czarnej ma-
------s·ce Pendereckiego, Gora w Madame Butterfly Pucciniego, Lindora we Wfoszce w Algierze Rossiniego, 
_ _____ Oberżystę w Kawalerze srebrnej róży Richarda Straussa , Roderiga w Otellu i Mattea Borsę w Rigolet-

cie Verdiego, Mima w Zlocie Renu Wagnera, Syna w Siedmiu grzechach gfównych Weilla oraz Triqu
------eta w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego. Gościt z naszym zespołem w Austrii, Francji, Holandii,-------
------Jugostawii, Luksemburgu, Niemczech, Rosji i Szwajcarii . Wykonuje także utwory oratoryjno-kanta---------
______ towe (Bach, Haendel, Mozart) i repertuar pieśniarski (Haydn, Beethoven, Schubert, aż po wspótcze-______ _ 

sną lirykę wokalną). Nagrywa dla radia i firm płytowych. 
------
------PRZEMYSŁAW FIREK Żyron, trzeci cham 
_ _____ Bas-baryton. Studia na wydziale wokalno-aktorskim ukończył w krakowskiej Akademii Muzycznej 

pod kierunkiem Wojciecha J. śmietany. Na scenie zadebiutował jeszcze jako student śpiewając Sko
------tubę w Strasznym dworze Moniuszki w Operze Krakowskiej (1988). Rok później wystąpił w koncer-
-------rie zorganizowanym w Warszawie przez Ministerstwo Kultury dla wybitnie uzdolnionych studen-
_ _____ tów szkót artystycznych. Jest zdobywcą Ili nagrody i dwóch wyróżnień na Międzynarodowym Kon 

------~~~~::~~a~rę~z;~a~;~i~~i~ ~~~~~~s~~.~~!~a1 ~o~~~~~~~~ :L:nddy~~;i(~9~;t§; ~~ze:~~~~;~ 
------1kursów mistrzowskich prowadzonych przez Ryszarda Karczykowskiego (Kraków, 1997) i Helenę la 
______ .zarską (Wiedeń 1998). Ma w repertuarze m.in.: Szatana w Raju utraconym Pendereckiego, Scarpi 

w Tosce Pucciniego, Mefista w Fauście Gounoda oraz Zaccarię w Nabuccu Verdiego. W Teatrze Wiei 
------'kim - Operze Narodowej zadebiutował w sezonie 1998/99 rolą Szatana w Raju utraconym Pen-
------nereckiego. W tym samym czasie nawiązał też współpracę z Teatrem Wielkim w lodzi, występu---------
_ _____ jąc tam w partii Escamilla w Carmen Bizeta . Podczas Międzynarodowego Festiwalu Krzysztofa Pen-_______ _ 

dereckiego w Krakowie (1998) zaśpiewał Hrabiego Ebbo w Czarnej masce, a w ramach Festiwalu 
------·Beethovenowskiego w Olsztynie (1999) uczestniczył w wykonaniu IX Symfonii Beethovena. W tym _______ _ 
------·samym roku śpiewał w Wiedniu Basilia w Cyruliku sewilskim Rossiniego. Występuje też w repertu---------
_ _____ .arze oratoryjno-kantatowym i z recitalami, koncertował w wielu krajach europejskich, w Japonii, _______ _ 

Chinach i USA. 

------1RYSZARD MORKA Żyron, trzeci cham 
_ _____ ,Bas. Ukończył warszawską Akademię Muzyczną w klasie Edmunda Kossowskiego. Debiutował par 

tią Ariodatesa w akademickim przedstawieniu opery Xerxes Haendla w Teatrze Wielkim, a krótk 
------potem został solistą warszawskiej sceny operowej. Ma w repertuarze wiele partii basowych; zna 
------1lazty się wśród nich: Rocco w Fideliu Beethovena, Oroveso w Normie Belliniego, Doktor w Wozzec 
_ _____ .ku Berga, Nura bad w Pofawiaczach peref Bizeta, Rio Bamba w Sonacie Belzebuba Bogusławskiego 

------~~~e;i~:~:j~~:~~:~~c~:~~j~~~~n~iJeu~~~i ~~~~~;L~~~;:~~:~w~o~~~:~~~~~ ~r!~~e~i~5;y 
------pie Enescu, Spytko w Jadwidze, królowej polskiej Kurpińskiego, Zbigniew w Strasznym dworze i Sta 
_ _____ rzec w Widmach Moniuszki, Osmin w Uprowadzeniu z seraju i rola tytułowa w Weselu Figara Mo_......_:..:::o.._. 
_ _____ zarta, Pimen i Pristaw li w Borysie Godunowie Musorgskiego, Hermann i Schlemil w Opowieściach ______ _ 

Hoffmanna Offenbacha, Szatan w Raju utraconym Pendereckiego, Aldindor w Cyganerii i Angelot-
------ti w Tosce Pucciniego, Alidoro w Kopciuszku Rossiniego, Żołnierz w Salome Richarda Straussa, Ram--------
_ _____ fis w Aidzie, Ribbing w Balu maskowym, Mnich w Don Carlosie, Herold w Otellu, Monterone w Rigo-______ _ 

Jetcie, Fiesco w Simonie BoccanegrzeVerdiego i Klingsor w Parsifalu Wagnera . śpiewattakże Witolda 
------w koncertowym wykonaniu Litwinów Ponchiellego z okazji otwarcia Teatru Narodowego po odbu--------
------dowie. Uczestniczył w wielu tournee zagranicznych warszawskiego zespołu. 



JACEK PAROL Czwarty cham 
Tenor. Pierwsze doświadczenia wokalne zdobywał w szeregach Centralnego Zespołu Artystyczne------
go ZHP pod kierunkiem Władysława Skoraczewskiego. Później studiował w warszawskiej Akade-_____ _ 
mii Muzycznej, którą ukończył w klasie Aliny Bolechowskiej. Ale już od 1984 roku był solistą Teatru 
Wielkiego; debiutował u nas w roli Markiza de Lussaca w Paziach królowej Marysieńki Dunieckie------
go. Jeszcze jako student rozpoczął współpracę z Zespołem Muzyki Cerkiewnej. Na scenie operowej1------
śpiewał : Organda w Amadigim di Gaula Haendla, Dzidziego w Hrabinie Moniuszki, Ferranda w Cosi _____ _ 
an tutte i Pedrilla w Uprowadzeniu z seraju Mozarta, Obłąkanego w Borysie Godunowie Musorg

-------""°skiego, tytułowego Manru w operze Paderewskiego, Jedidjego w Czarnej masce Pendereckiego, Tatę·------
--------w operze dziecięcej Pan Marimba Marty Ptaszyńskiej, Gora w Madame Butterfly i Panga w Turan------
________ dot Pucciniego, Lindera we Wfoszce w Algierze Rossiniego, Edzia w Manekinach Rudzińskiego, Jonka _____ _ 

w Krakowiakach i góralach Stefaniego, Theopompusa w Historyi o św. Katarzynie Twardowskiego, 
--------Malkolma w Makbecie, Borsę w Rigoletcie i Gastona w Traviacie Verdiego, a także Syna w Siedmiu·------
--------grzechach gfównych Weilla. Występował na innych krajowych scenach operowych i estradach fil------
________ harmonicznych oraz we Francji, Izraelu, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Wielkiej Brytanii i we _____ _ 

Włoszech. Uczestniczył w nagraniach płytowych, radiowych i telewizyjnych; nagrał też partię Fer-
--------randa w filmowej wersji opery Cosifan tutte Mozarta. ------

CZESŁAW GAŁKA Piąty cham 
Bas. Ukończył katowicką Akademię Muzyczną w klasie Stanisławy Marciniak-Gowarzewskiej . 
Uczestniczył też w kursie interpretacji muzyki oratoryjnej pod kierunkiem Pekki Saalomy w Bay------
reuth oraz w kursie wokalnym Pawła Lisicjana w Weimarze. Laureat konkursów wokalnych w Kryni------
cy (I nagroda) i w Bytomiu (li nagroda). Już jako student wziął udział w Festiwalu Feste Medicee we _____ _ 
Florencji, a w operze zadebiutował w 1982 roku na scenie bytomskiej jako Zbigniew w Strasznym 
dworze. Przez dwa lata był solistą Opery Śląskiej , po czym w 1985 roku związał się z warszawskim·-----
eatrem Wielkim. Z bogatego repertuaru artysty warto przypomnieć partie: Rudolfa w Lunatycz------
e Belliniego, Bryndasa w Krakowiakach i góralach Stefaniego, Elvira w Xerxesie Haendla, Stolnika. _____ _ 

i Dziemby w Halce, Zbigniewa i Skołuby w Strasznym dworze oraz Serwacego w Verbum nobile Mo-
niuszki , Masetta w Don Giovannim Mozarta, Pimena w Borysie Godunowie Musorgskiego, Halbana _____ _ 

--------w Litwinach Ponchiellego, Colline'a w Cyganerii Pucciniego, a także role Verdiowskie: Horna w Balu1------
________ maskowym, Banka w Makbecie, Montana w Otellu, Hrabiego Ceprano w Rigoletcie, Doktora Grenvil-_____ _ 

la w Traviacie i Ferranda w Trubadurze. Kreował też na naszej scenie rolę Matki w inscenizacji Sied
--------miu grzechów gfównych Weilla zrealizowanej na naszej scenie przez Janusza Wiśniewskiego, Anto-------
--------nia w Podróży do Reims Rossiniego i Perichauda w La Rondine Pucciniego. Występuje w repertuarzce------
________ oratoryjno-kantatowym, uczestniczył w wykonaniach dzieł Bacha, Haydna, Haendla, Mozarta i in-_____ _ 

nych kompozytorów, śpiewa też i nagrywa pieśni Moniuszki, Karłowicza, Schumanna i Schuberta. 
-------- -------

YSZARD CIEŚLA Szósty cham 
Baryton. Absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył w klasie Romana Węgrzyna _____ _ 
(1983). Pracował też pod kierunkiem Kazimierza Pustelaka oraz był stypendystą w Hochschule fUr 
Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu . Po studiach związał się z warszawską sceną operową, ale·-----

latach 1983-87 śpiewał także z zespołem muzyki dawnej Born us Consort. Laureat li nagrody oraz·------
Nagrody Specjalnej za wykonanie pieśni niderlandzkiej na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym _____ _ 
w 's-Hertogenbosch (1986). Śpiewał partie barytonowe w: Carmen Bizeta, Fauście Gounoda, Czaro-
dziejskim flecie i Weselu Figara Mozarta, Madame Butterfly i Turandot Puccin iego, Balu maskowym _____ _ 
i Rigoletcie Verdiego, aż po Raj utracony Pendereckiego. Od 1983 roku był również solistą Filharmo------

________ nii im. Romualda Traugutta, pełniąc z czasem obowiązki jej kierownika muzycznego, a od 2000 roku _____ _ 
-szefa artystycznego zespołu ; reżyserował tam wiele spektakli muzycznych. Bogaty jest również 

--------dorobek koncertowy artysty, występował z recitalami pieśni, uczestniczył w wykonaniach kantat _____ _ 
--------i oratoriów. Nagrał do zbiorów archiwalnych Polskiego Radia pieśni Mahlera, Moniuszki, Paderew------
________ skiego, Ravela , Schuberta, Schumana, Straussa i Szymanowskiego. Z Filharmonią Traugutta zareje-_____ _ 

strował dla Studio Hard Record zbiór pieśni z okresu odzyskania niepodległości. Jest także pedago
--------giem; początkowo był asystentem w klasie wokalnej Kazimierza Pustelaka, a od 1997 roku prowa-------
--------dzi samodzielną klasę na stanowisku adiunkta. 

RYSZARD WRÓBLEWSKI Siódmy cham 
------Tenor. Studiował pod kierunkiem Eugeniusza Sąsiadka we wrocławskiej Akademii Muzycznej. 
______ Uczestniczył w kursach wokalnych w Bayreuth i we Wrocławiu w ramach Wratislavia Cantans. 

W 1981 roku debiutował na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu jako Eisenstein w Zemście nie
------toperza Johanna Straussa, a potem wykonywał też role: Alfreda w Traviacie \h>rdiego, Belmonta 
------w Uprowadzeniu z seraju Mozarta, Hrabiego Almavivę w Cyruliku sewilskim Rossiniego i Achillesa 
______ w Tetydzie na Skyros Scarlattiego. Od 1984 roku występował w Łodzi i na innych scenach krajowych, 

śpiewając m.in .: Lenskiego w Eugeniuszu Onieginie, Fausta w operze Gounoda, Damazego w Strasz
------nym dworze, Ferranda w Cosifan tutte, Ponga w Turandot i Edrisiego w Królu Rogerze. Od 1989 roku 
------jest solistą naszego teatru, a w repertuarze artysty znalazło się wiele partii tenorowych: Pol lion 
______ w Normie Belliniego, Don Jose w Carmen Bizeta, Loris w Fedorze Giordana, Stefan w Strasznym dwo-_______ _ 

rze Moniuszki, Szujski w Borysie Godunowie Musorgskiego, Pinkerton w Madame Butterfly i Cava-
------radossi w Tosce Pucciniego, Herod w Salome Richarda Straussa, Parsifal w operze Wagnera, Gustaw _______ _ 
------111 (Riccardo) w Balu maskowym, Gabriele Adorno w Simonie Boccanegrze Verdiego i inne. W latach--------
_ _____ 1995-99 występował również w Teatrze Muzycznym „Roma". Bogaty jest także repertuar oratoryj-_______ _ 

no-kantatowy i koncertowy artysty. Występował w Austrii, Belgii, Francj i, Hiszpanii, Izraelu, Niem-
------czech, we Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. --------

______ LECH ŁOTOCKI Posłan iec 

Aktor teatralny i telewizyjny. Absolwent łódzkiej PWSTiF im. Leona Schillera. Przez blisko dwadzie
------ścia lat związany był z scenami dramatycznymi Poznania. Zadebiutował tam w Teatrze Polskim, 
------a później występował w Teatrze Nowym (za dyrekcji Izabelli Cywińskiej) . Zagrał wówczas wiele ról 
_ _____ w repertuarze klasycznym i współczesnym ; a wśród nich : rolę tytułową w Wactawa dziejach Gar-

czyńskiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza, Sigismunda w życie jest snem Calderona w reżyse
------rii Wojciecha Szulczyńskiego, Pomylonego Jurka-Śmierć w Ajak królem, ajak katem będziesz Tade-
------usza Nowaka w reżyserii Janusza Nyczaka (nagroda aktorska na Festiwalu Sztuk Współczesnych we 
_ _____ Wrocławiu), Xawerego w Turoniu Żeromskiego w reżyserii Izabelli Cywińskiej (nagroda aktorska na 

Festiwalu Sztuk Klasycznych w Opolu), rolę A.A. w Emigrantach Mrożka w reżyserii Wojciecha Szul
------czyńskiego oraz Pana Młodego w Weselu Wyspiańskiego w reżyserii Izabelli Cywińskiej. Występo 
------wał też w przedstawieniach autorskich Janusza Wiśniewskiego: Koniec Europy, Modlitwa choreg 
_ _____ przed nocą, Olśnienie, Życie jest cudem, nagradzanych na międzynarodowych festiwalach teatra I-_______ _ 

nych w Belgradzie, Nancy, Edynburgu i Jerozolimie. Obecnie artysta związany jest z warszawskim 
-----~eatrem Rozmaitości, gdzie występuje w takich przedstawieniach, jak: Bzik tropikalny, Bachantki,--------
------Uroczystość i Burza. Ma w także w swoim dorobku kilkadziesiąt ról filmowych i telewizyjnych. 
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UBU REX 
Treść przedstawienia 

AKT li 
---SCENA 1. W PARLAMENCIE 
____ Ubu rozpoczyna królowanie od sterroryzowania parla -

PROLOG ____ mentu. Ku radości ludu, organizuje wśród posłów wiei -
Z tajemniczych dźwięków, przywołujących na pamięć Ho- ki~ wyścigi. Ten, kto je wygra, nie wie, że oprócz wygra -
Jendra tutacza, wyłania się motyw przewodni spektaklu: n~J uda ~u s ię zachować życie, bo dla innych nowy król 
hymn chamów („Wen n die Sonne ... ") nie będzie tak łaskawy. Dawnego sprzymierzeńca Bar

diora ~aż~ ':"'trącić do więzienia . Szlachtę każe wymor-
----d~wac, a Jej dobra zagrabić . Dawni sąsiedzi, dz i ś posło-

AKT I ----~1e: wz~oszą n~ le~o cześć wiernopoddańcze okrzyki 
SCENA 1. ŁOŻE PAŃSTWA UBU ____ 1 sp1ewają mu p1esn1. Następnie Ubu reformuje sądow-
Wśród stękań i pochrapywań, ojciec Ubu śni swój wielki sen nictwo, nakazuje więc aresztować sędziów. Ten sam los 
o władzy. Jego małżonka, matka Ubu budzi go i namawia czeka też członków Rady Finansowej. Odtąd Ubu bierze 
do porzucen_ia nędznej egzystencji i skromnego etatu ad- systern podatkowy w swoje ręce . Protesty aresztowa-
1utanta u krola Wacława . Roztacza przed nim uroki władz nych zagłusza hymn chamów. 
(„A wtedy się możesz bogacić w nieskończoność! Krwawą,----
kaszankę jadać ... ") i namawia do zbrodni królobójstwa. ze SCENA 2. U CARA 
słynnym „Schreisse!" („Grówno!") Ubu odpiera pokusę. Ale W rosyjskiej dumie car i caryca przyjmują Bardiora, 
nie na długo. któ.remu udało się ujść żołdakom Ubu. Teraz prosi cara 

o Ojcowską pomoc. Car przyjmuje jego prośby. Wojenne 
SCENA 2. WIELKIE żARCIE ---plany cara wspiera cerkiew prawosławna. 

Do _mieszkania Ubów przybywają sąs i edzi, łajdacka ban----
da zarłocznych chamów, którym przewodzi Bardior. Ubi- SCENA 3. POBÓR PODATKÓW 
ca_ przyjmuje ich z całym dostępnym jej wykwintem („Po- Tymczasem, Ubu król osobiście zajmuje się ściąganiem 
lnische Suppe"). Ubu, lekceważony przez sąsiadów i ob- P_~datków. _ Nie ma litości dla ludu. W trakcie egzeku-
rażany przez własną małżonkę postanawia, że zostanie CJI podatkow w domu zamożnego chłopa, Stanisława 
królem. Podpici sąsiedzi ochoczo akceptują jego pomysł. Leszczyńskiego, otrzymuje list od Bardiora: Rosjanie 
Lecz oto ~ja~ia się k~ólewski posłaniec: majestat wzywa chcą zająć kraj i osadzić na tronie Byczysława . Pokonu-
Ubu do s1eb1e. Ubu Jest przerażony, że spisek wydał s i ę jąc tchórzostwo, Ubu szykuje się na wojnę : oto nadcho-
t ak szybko. dzą Rosjanie („Die Russen kom men"). 

SCENA 3. U KRÓLA SCENA 4. WOJNA 
KrólWacławdbaoswójpublicznywizerunekdobregowład - C_zekając na nadejście wroga, Polacy zajmują się żar-
cy._ Jak? troskliwy gospodarz swych dóbr i swojego kraju,----c1em, od czasu do czasu i ntonując na cześć Ubu trom-
zaJmUJe się hodowlą pszczół. Pijany Ubu budzi niesmak ta_drackie pieśni . Pija_ny naród, pod wodzą tchórza, jest 
rodziny _królewsk iej i lęk królowej Rozamundy, która tej "".'1ęc go~o':""~ do wo~ny. Tymczasem posła niec przyno-
nocy miała sen o wymordowan iu królewskiego rodu, s1 złe w1esc1 od Ub1cy: Polacy powstali przeciw wła-
a mordercą byt Ubu. Król jednak oddala lęki Rozamundy, dzy Ubu, jej samej zaś udało się jednak uciec. Począt-
nagradza Ubu za dotychczasową służbę i zaprasza go na kowo szala zwycięstwa w wojnie z Rosj ą przechyla się 
wielką paradę. na stronę Ubu, który zabija zdrajcę Bardiora . W chwilę 

_ ___ potem wydaje się, że giną car i caryca. Wtedy jednak, 
SCENA 4. SPISEK w obronie władcy, Rosjanie dokonują nagłego ataku. To 
Ku zdziwieniu sąsiadów, Ubu wraca do domu cały i zdro-----oni ostatecznie zwyciężają . 
wy. Cała banda snuje plany królobójstwa. Hasłem do 
mordu ma być okrzyk: „Grówno". Spiskowcy składają uro-----SCENA s. UCIECZKA 
czystą przysięgę, którą przyjmuje żądna władzy Ubica. Przez mroźne, zaśnieżone równiny ciągną w rozpaczli -

____ wym odwrocie niedobitki wojsk Ubu. Dołącza do nich 
SCENA S. WIELKA PARADA I KRÓLOBÓJSTWO Ubica. Uciekła przed polskimi powstańcami , zabiera -
Rozpoczyna się wielka parada, ale królewska małżonka jąc ze sobą tyle nakradzionych dóbr, ile zdołała unieść. 
Rozamunda wciąż jest pełna złych przeczuć . Król Wacław Ubu. i U_bica, oboje ciężko doświadczeni przez los, spo-
j ednak ufa szlachetnemu Ubu. Jakże niesłusznie . w trak- tykają się w łożu małżeńskim i wybaczają sobie wszyst-
cie pr~eglądu wojsk Ubu rzuca się z krzykiem na króla, na- kie zdrady i złości . Są szczęśliwi , że znów odnaleźli sie-
dep~uJe mu na nogę, dając hasło do mordu. Król zostaje bie, bowiem „Piękne duchy spotkały się " („Die schonen 
zabity. Ubu zdobywa koronę. Rozamundzie i królewskie- Geister begegnen sich"). 
mu_ synowi Byczysławowi udaje się uciec. Lud jak zwykle 
staje po ~tronie ~wycięzcy. N i echętnie, długo namawiany----EPILOG 
przez U_b1cę, chciwy Ubu płaci ludowi za wierność. Rozpo- Szczęśliwa banda pijanych prostaków, pod wodzą Ubu 
czyna się festyn na cześć nowej władzy. i Ubicy, _ ś~i ? następnych lądach wartych podboju. 

____ Hy~n niesm1ertelnego chamstwa towarzyszy im do 
ko n ca. 

PRZEDSTAWIENI E STRE~CIŁ: JERZY KRYSIAK 



Polskie Linie Lotnicze LOT 

Oficjalnym Przewoźnikiem 

Artystów Teatru Wielkiego 

- Opery Narodowej 

UBU REX --ACTll 
Synopsis ---SCENE 1. IN THE PARLIAMENT 

___ Ubu starts his reign by terrorizing the parliament. To the 
PROLOGUE ___ pe_asants' delight, he organizes a great race for the dep-
Fro_m the mysterious sounds that are reminiscent of The ___ ut1es. The. man who wins doesn't know it yet, but apart 
Flying Dutchman emerges the production's recurring mo- from a pnze he will getto keep his life, as the new king 
tif: the hymn of the boors ("Wenn die Sonne ... "). will not .be so magnanimous towards the others. He 

---throws his former ally Bardior into prison. He commands 
ACT I ___ that the nobles be murdered and their property confis-
SCENE 1. THE UBUS' NUPTIAL BED ___ ca~ed . His former neighbours, today parliamentary dep-
Amidst groans and snores, Father Ubu is dreaming his ___ u~1es , raise servile cries in his honour and sing hymns to 
great dream of power. His wife Mother Ubu wakes him ~1m . Next, Ubu reforms the judiciary by having the mag
up, urging him to abandon his dismal existence and his---1strates arrested. The same fate awaits mem bers of the 
modest job as an adjutant to King Wenceslas. She un----Fina~cial ~ouncil. From then on, Ubu takes the tax sys-
folds the charms of power before him ("And then you ___ tem into his own hands. The protests of the prisoners are 
could increase yo ur wealth endlessly! And eat blood sau-~ drowned out by the hymn of the boors. 
sa~e ... "}, and urge~. him to com mit the cri me of regicide. __ _ 
W1th the famous Schreisse!" ("Shrit! "}, Ubu resists the SCENE 2. B~FORE THE TSAR 
temptation. But not for long. ---In the Russ1an Duma, the tsar and tsarina receive Bardior, 

---who has managed to evade Ubu's ruffian soldiers. Now 
SCENE 2. THE GREAT BINGE ___ he is asking the tsar for his paternal assistance. The tsar 
The Ubus' house is visited by neighbours, a rowdy bunch---grants his r~quest. The tsar's war plans have the approval 
of gluttonous boors led by Bardior. Ma Ubu receives ___ ofthe Russ1an Orthodox Church. 
them with all the sophistication she knows ("Polnische 
S~pp~") . Ub~ , ignored by the neighbours and insulted by---SCENE 3 .. TAX COLLECTl~G . 
his w1fe, dec1des he will be king. The drunken neighbours---Meanwh1le, .ubu the king 1s personally collecting taxes. 
gle~fully j.ump .at his idea. But then the royal messenger ___ He has no pity on the people. As he is .levying the tax in 
amves: His MaJesty commands Ubu to come to him. Ubu---the ~ouse of a wealthy peasant, Starnslas Leczinsky, he 
is horrified that the plot has been discovered so quickly. ___ rece1ves a letter from Bardior: the Russians want to seize 

the country and put Bougrelas on the throne. Overcom-
SCENE 3. BEFORE THE KING ---ing his cowardice, Ubu prepares forthe war: the Russians 
King Wenceslas is particular about his public image 0 are coming ("Die Russen kom men"). 
a good ruler. Being a caring administrator of his assets---
and .his country, he is committed to beekeeping. The royal---SCE~~ 4. WAR . . 
family find the drunken Ubu distasteful, he scares oueen ___ Awa1ting the enemy 1nvas1on, the Poles are busy gorging 
Rosamund who dreamt last night that the royal house- them~elves, from time to time intoning blimpish songs 
hold was murdered, and the murderer was Ubu. But the---in pra1se of Ubu. Thus, the drunken nation under a cow
king waves away Rosamund's fears, rewards Ubu for his---ard's command is ready for war. Meanwhile, a messen-
service to date, and invites him to the great pa rade. ___ ger brings bad tidings from Ma Ubu: the Poles have ris-

___ en aga inst Ubu's rule, but she herself has managed to es-
SCENE 4. THE CONSPIRACV ca pe. At first, victory in the war with Russia is on the side 
To his neighbours' surprise, Ubu returns home alive and ___ of Ubu, who kills the traitor Bardior. A moment later it 
well . The whole ~ang devise plans for regicide. The sig----seems the t~ar and tsarina h~ve been killed. Then, in de
nal for murder will be the ery: "Shrit! " The conspirators---fence of the1r r~ler, th~ Russ1ans make a sudden attack. 
swear a solem n oath which, is administered by the pow-___ They are the ult1mate v1ctors. 
er-greedy Ma Ubu. 

SCENE S. THE ESCAPE 
---

SCENE S. THE GREAT PARADE AND REGICIDE he survivors from Ubu's army tra il across the freez-
The great parade begins, but the king's wife Rosamund ___ !n~ snow-covered plains in a desperate retreat. They are 
can not get rid of her bad premonitions. However King---Joined by Ma Ubu. She has escaped from the Polish insur-
:Wenceslas trus~s the noble Ubu. How wrong he is'. Dur-___ gents, taking with her as much s~olen property as she can 
ing the 1nspect1on, Ubu throws himself at the king with---~arry .. ubu a~d Ma Ubu, bot~ senously tried by fate, meet 
a yell and steps on his foot, giving the signal for mur-___ 1n the1r nupt1al bed and forg1ve each otherfor all their be-
der. The king is killed. Ubu seizes the crown. Rosamund trayals and anger. They are happy to have found each ot h
and the king's son Bougrelas manage to escape. As usu----er a.gain, be.cause "The beautiful spirits have met" ("Die 
al, the peep.le take the victor's side. unwillingly, after---schonen Ge1ster begegnen sich"). 
much prodding from Ma Ubu, the avaricious Ubu pays---
the peasants for their loyalty. A festival celebrating the---EPILOGUE 
new rule begins. The happy crowd of drunken louts, under Ubu and Ma 

---ubu's command, dream of new lands worth conquering. 
---The hymn of 1mmortal boorishness accompanies them to 
---the end. 

___ TRANSLATION: JOANNA DUTKIEWICZ 
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